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Összegző jelentés

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/10525.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2020.  június  18-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. június 18-án lezárta.

Budapest, 2020. június 18.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével

összefüggő módosításáról szóló T/10525. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/10525/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Eht.: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 1. § (1) bekezdés
c) és d) pontja helyébe a következő [lép:]rendelkezések lépnek:
(E törvény hatálya kiterjed)

„c) a felhasználókra, a végfelhasználókra, a fogyasztókra és az előfizetőkre,
d) az a) pontban foglalt vagy azzal összefüggő tevékenységet végző vagy azt igénybevevő bel-
földi vagy külföldi természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetre és ezek vezető tisztségviselőire,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az Eht. 1. § (1) [bekezdés]bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az Eht. 2. § a) és b) pontja helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)

„a)  az  elektronikus  hírközlő  infrastruktúra  fejlesztését  és  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatások,  végberendezések  és  új  technológiák  elterjedését  elősegítő  kiszámítható,
következetes,  átlátható,  az  alkalmazott  technológiától  független  versenyt,  valamint  azokon  a
területeken, ahol lehetséges, az infrastruktúra alapú versenyt segítő szabályozás megteremtése;
b)  az  infrastruktúrával,  a  versennyel,  valamint  a  végfelhasználók körülményeivel  kapcsolatos
feltételek sokféleségének figyelembevétele, a végfelhasználók érdekeinek magas szintű védelme
az  elektronikus  hírközlési  piac  valamennyi  szereplőjével  fenntartott  kapcsolataikban,  így
különösen annak biztosítása, hogy a végfelhasználók, és különösen a fogyasztók

ba)  elérjék  és  használatba  vehessék  a  rendkívül  nagy  kapacitású  hálózatokat,  és  a
rendelkezésükre  álljanak  azok  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások,  amelyek  ahhoz
szükségesek,  hogy  –  a  jogosultságok  függvényében  –  hozzájuthassanak  valamennyi,  az
elektronikus  hírközlési  eszközön  elérhető  információhoz  és  terjeszthessék  azokat,
hozzájuthassanak a szolgáltatók által továbbított médiatartalomhoz, továbbá használhassák az
általuk választott alkalmazásokat és szolgáltatásokat,
bb)  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok,  elektronikus  hírközlési  szolgáltatók,  illetve
szolgáltatások  között  szabadon  választhassanak,  és  dönthessenek,  hogy  mely  hálózatot,
szolgáltatót, illetve szolgáltatást kívánják igénybe venni,
bc)  más  végfelhasználókkal  elektronikus  hírközlés  útján  kapcsolatot  létesíthessenek,
függetlenül  attól,  hogy  azok  ugyanazon  vagy  más  szolgáltatóval  állnak  szerződéses
kapcsolatban,
bd) szolgáltatótól függetlenül szabadon választhassanak az általuk igénybe vett szolgáltatók,
szolgáltatások között,
be) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyilvánosan megismerhető, meghatározott és
méltányos  feltételek  mellett,  megfizethető  áron,  a  legmagasabb  minőségben  vehessék
igénybe,
bf)  a  szolgáltatások jellemzőivel  és  igénybevételük  feltételeivel  kapcsolatban megbízható,
átlátható és naprakész információt kapjanak,
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bg) magas szintű védelmet vehessenek igénybe a szolgáltatókkal szembeni jogvitáik egyszerű
és gyors rendezése érdekében;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 2. § c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)

„c)  a  társadalom  egésze  érdekében  meghatározott  magas  szintű  és  hatékony  elektronikus
hírközlési  szolgáltatások  egyetemes  biztosítása,  különösen  a  szakszerű  és  hatékony
rádióspektrum  használat  révén  a  nagysebességű,  széles  sávú  vezeték  nélküli  elektronikus
hírközlési szolgáltatások elérésének biztosítása az ország területén;
d)  az  azonos  földrajzi  térséghez  tartozó  fogyasztók  és  meghatározott  társadalmi  csoportok,
különösen a  fogyatékossággal  élő személyek, az időskorú és  szociális  szempontból  rászoruló
felhasználók igényeinek fokozott figyelembevétele, különös tekintettel arra, hogy e személyek
elektronikus  hírközlési  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférését  megkönnyítő  végberendezéseket
biztosítsanak,  valamint,  hogy  a  végfelhasználók  részére  megfelelő  választék  és  egyenértékű
hozzáférés álljon [rendelkezésére]rendelkezésre;
e) az egységesülő elektronikus hírközlési piacokon, ideértve a tartalom továbbítását is, a versenyt
torzító  vagy  korlátozó  akadályok  különösen  a  különböző  földrajzi  térségekben  speciálisan
jellemző, illetve jelentkező akadályok felszámolása, és a hatékony verseny tovább fejlődésének
elősegítése, összehangolt feltételek kialakítása, közös és a hosszú távú, kiszámítható szabályozási
megközelítések alkalmazása útján;”

(3) Az Eht. 2. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)

„g)  az  elektronikus  hírközlési  piac  zavartalan  és  eredményes  működésének,  valamint  az
elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekeinek védelme az érintett
egyéb  ágazatokkal  együttműködve,  továbbá  a  tisztességes  és  hatékony  piaci  verseny
fenntartásának biztosítása, valamint a hatékony beruházás és innováció előmozdítása a beruházók
által  viselt  kockázatok figyelembevételével  a  hozzáférési  kötelezettségek megállapítása  során,
egyúttal  biztosítva  a  piaci  verseny  fennmaradását  és  a  megkülönböztetésmentesség  elvének
érvényesülését;
h) az egységesülő elektronikus hírközlési piacokon egyenlő elbánás elvét érvényesítő eljárások és
szolgáltatások, így különösen a végfelhasználók között  az állampolgárságuk, lakóhelyük vagy
székhelyük  helye  szerinti  tagállam  alapján,  objektív  módon  alá  nem  támasztható
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megkülönböztetések  elkerülésének  biztosítása  az  elektronikus  hírközlési  tevékenységet  végző
szervezetek  és  személyek  [jogszabályoknak]jogszabálynak megfelelő  magatartásának
felügyelete útján;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (4) bekezdés - Eht. 2. § m) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Eht. 2. § m)-p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény céljai és alapelvei:)

„m) a rádióspektrummal és az azonosítókkal való hatékony és szakszerű gazdálkodás, biztosítva
annak lehetőségét, hogy bármely nemzetközileg elérhető típusú technológia használható legyen a
jogszabályi  keretek  között;  a  legmegfelelőbb  és  a  lehető  legkisebb  terhet  jelentő  hatékony
engedélyezési rendszer alkalmazása,  [mely]amely a rugalmas és indokolt esetben a megosztott
spektrumhasználatot  is  lehetővé  teszi,  továbbá  a  [rádióspektrum  díjak  ]rádióspektrumdíjak
megállapításánál a használhatóság, alternatív használat figyelembevétele;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Eht. 39. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Eht. 39. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  A Hatóság  a  nyilvános  meghallgatásról,  annak  időpontjáról,  helyéről  és  tárgyáról  szóló
információkat,  valamint  a  nyilvános  meghallgatás  tárgyával  kapcsolatos  előkészítő
dokumentumokat – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – legalább harminc nappal a nyilvános
meghallgatás időpontját megelőzően közzéteszi.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. [§]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Eht. 40. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. §

(1) A Hatóság
a)  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltatók  azonosítása  és  az  azonosításra  irányuló
eljárásban  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltatókra  e  törvény  szerint  kiszabott
kötelezettség tárgyában hozott  hatósági döntés,  továbbá a XII.  fejezet szerinti  kötelezettségek
módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló hatósági döntés,
b) a referenciaajánlatokkal kapcsolatos döntés,
c)  a  jelentős piaci erővel nem rendelkező szolgáltató részére a XI. fejezet szerinti kötelezettség
előírására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló hatósági döntés,
d)  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  nyújtásával  összefüggő  jogosultság,  az  azonosító
használati engedély, az elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedély, továbbá
a  rádióspektrum-használati  jogosultság  Hatóság  általi  módosítására,  meghosszabbítására,
megújítására  irányuló  döntés  –  kivéve,  ha  a  tervezett  módosítást  jogszabály írja  elő,  vagy a
módosítás kisebb mértékű és az érintett jogosult hozzájárult ahhoz –,
e)  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  nyújtásával  összefüggő  jogosultság,  az  elektronikus
hírközlési  építmény létesítésére vonatkozó engedély,  az azonosító használati  engedély,  vagy a
rádióspektrum-használati jogosultság korlátozására, visszavonására irányuló döntés – kivéve, ha
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a döntést az érintett jogosult kérte vagy arra a 48-50. § alapján kerül sor –,
f)  ha  e  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  66/B.  §  szerinti  önkéntes  kötelezettségvállalás
jóváhagyására irányuló hatósági döntés

meghozatalát  megelőzően,  valamint,  ha  megítélése  szerint  egyébként  szükséges,  hatósági
hatáskörébe  tartozó  ügyekben  egyeztetést  kezdeményez  az  érdekeltekkel  (a  továbbiakban:
egyeztetés) a (2) bekezdésben [írt]foglalt kivétellel.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Eht. 40. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyeztetés keretében a Hatóság hatósági döntésének meghozatala előtt legalább negyven
nappal közzéteszi

a) az (1) bekezdés a)-e) [pont]pontja szerinti esetekben a döntés tervezetét,
b) az (1) bekezdés f) [pont]pontja szerinti esetben az önkéntes kötelezettségvállalás jóváhagyása
iránti kérelmet, valamint
c)  [minden esetben ]az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az egyeztetés lefolytatásához
szükséges, az adott döntéshez kapcsolódó előkészítő anyagokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Eht. 40. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés a)-e)  [pont]pontja szerinti  döntéstervezet esetében a Hatóság  által  az ügy
bonyolultságát  figyelembe  véve  meghatározott,  a  hatósági  döntés  tervezetének  közzétételétől
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számított legalább harminc napon belül – a rádióspektrum-használati jogosultság (1) bekezdés d)
pontja szerinti  meghosszabbítása esetében kilencven napon belül – bárki  írásban megküldheti  a
Hatóság  részére  a  tervezett  döntésre  vonatkozó  álláspontját,  javaslatát,  egyéb  észrevételét  [(a
továbbiakban:  ](e  §  alkalmazásában  a  továbbiakban  együtt:  észrevétel).  [A beérkezett  ]Az
észrevételek a Hatóságot nem kötik, a Hatóság számára tájékoztató jelleggel bírnak és a hatósági
döntés meghozatala során a Hatóság ezeket nem köteles figyelembe venni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Eht. 40. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Hatóság a 66/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti önkéntes kötelezettségvállalás esetén a vállalt
feltételekkel  kapcsolatos  lényeges  információkat,  dokumentumokat  [annak]azok beérkezését
követő 45 napon belül internetes honlapján közzéteszi.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Eht. 40. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Eht. 40. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Az önkéntes  kötelezettségvállalással  kapcsolatos  lényeges  információk,  dokumentumok (5)
bekezdés szerinti közzétételétől számított harminc napon belül bárki írásban megküldheti a Hatóság
részére  az  önkéntes  kötelezettségvállalással  kapcsolatos  [álláspontját,  javaslatát,  egyéb  ]
észrevételét,  így  különösen  a  kötelezettségvállalás  jogszabályi  megfelelőségével  kapcsolatos
véleményét, vagy a kötelezettségvállalással kapcsolatos módosítási javaslatát.  [A beérkezett ]Az
észrevételek  a  Hatóságot  nem  kötik,  a  Hatóság  számára  tájékoztató  jelleggel  bírnak  és  az
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észrevételek figyelembevételét vagy figyelmen kívül hagyását a Hatóság nem köteles indokolni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Eht. a 40/A. [§-t]§-át követően a következő alcímmel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Eht. 41. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Eht. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a hatósági eljárás folyamatában az ügyfél, az ügy hatósági szerződéssel történő
lezárását  kezdeményezi,  [akkor  ]az  ügyintézési  határidőbe  nem  számít  be  a  hatósági
[szerződéskötés  időtartama  a  szerződés  megkötéséig,  illetve  a  hatósági  szerződéskötés
sikertelenségének az ügyfél vagy a Hatóság általi megállapításáig]szerződéskötéshez szükséges
időtartam.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás
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12. §

(1) Az Eht. 44. [§ (4)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:]§-a a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH rendelet
szerinti frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési vagy pályázati eljárásban
az  árverési  vagy  pályázati  nyilvántartásba  vételt  megtagadó  véglegessé  vált  végzés  a  végzés
közlésétől számított tizenöt napon belül támadható meg közigazgatási perben.

(5) A (4) bekezdés szerinti keresetlevél benyújtása esetén a Hivatal az árverési vagy a pályázati
eljárást a bíróság jogerős határozatáig felfüggeszti. A bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől
számított negyvenöt napon belül határoz. A Hivatal eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló
jogorvoslatnak helye nincs. Az árverési vagy a pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés
elleni közigazgatási perben hozott ítélet ellen perújításnak nincs helye.

[(6) A bíróság (5) bekezdés szerinti határozatának felülvizsgálata iránti kérelem tizenöt napon
belül  terjeszthető elő  azzal,  hogy a felülvizsgálati  kérelem benyújtására rendelkezésre  álló
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A felülvizsgálati
kérelem befogadásáról vagy a befogadás megtagadásáról a Kúria a felterjesztéstől számított
tizenöt napon belül határoz. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet - amennyiben azt befogadja - a
befogadásáról szóló végzés közlését követő harminc napon belül bírálja el és határozatát e
határidőn belül írásba foglalja.

(7) A Hivatal a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott
NMHH rendelet szerinti frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverési vagy
pályázati  eljárásban  hozott,  az  árverés  vagy  a  pályázat  eredménytelenségét,  vagy
eredményesség  esetén  az  árverés  vagy  a  pályázat  nyertesét  vagy  nyerteseit  megállapító
határozata a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül támadható meg közigazgatási
perben.

(8) A bíróság a (7) bekezdés szerinti keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő - Hivatal
általi - megküldésétől számított hatvan napon belül bírálja el és a kihirdetés napjáig írásba
foglalja.  A bíróság  döntésével  szemben  fellebbezésnek  van  helye,  a  fellebbezési  kérelem
benyújtására  rendelkezésre  álló  határidő  elmulasztása  esetén  igazolási  kérelem
előterjesztésének nincs helye. Perújításnak nincs helye.]”

(2) Az Eht. 44. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6)  A bíróság  (5)  bekezdés  szerinti  határozatának  felülvizsgálata  iránti  kérelem  a  határozat
közlésétől  számított  tizenöt  napon  belül  terjeszthető  elő  azzal,  hogy  a  felülvizsgálati  kérelem
benyújtására  rendelkezésre álló  határidő elmulasztása esetén  igazolási  kérelem előterjesztésének
nincs helye. A felülvizsgálati kérelem befogadásáról vagy a befogadás megtagadásáról a Kúria a
felterjesztéstől  számított  tizenöt  napon  belül  határoz.  A  Kúria  a  felülvizsgálati  kérelmet  –
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amennyiben azt befogadja – a befogadásáról szóló végzés közlését követő harminc napon belül
bírálja el és határozatát e határidőn belül írásba foglalja.

(7) A Hivatal a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott NMHH
rendelet  szerinti  frekvenciahasználati  jogosultság  megszerzését  szolgáló  árverési  vagy pályázati
eljárásban hozott, az árverés vagy a pályázat eredménytelenségét, vagy eredményesség esetén az
árverés  vagy a  pályázat  nyertesét  vagy nyerteseit  megállapító  határozata  a  határozat  közlésétől
számított tizenöt napon belül támadható meg közigazgatási perben.”

(3) Az Eht. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A bíróság a (7) bekezdés szerinti keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő – Hivatal
általi – megküldésétől számított hatvan napon belül bírálja el és a határozatát a kihirdetés napjáig
írásba foglalja.  A bíróság döntésével  szemben fellebbezésnek van helye,  a  fellebbezési  kérelem
benyújtására  rendelkezésre álló  határidő elmulasztása esetén  igazolási  kérelem előterjesztésének
nincs helye. Perújításnak nincs helye.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) Az Eht. 47. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Amennyiben  az  (1)  bekezdés  a)  vagy  b)  pontja  alapján  teljesített  adatszolgáltatás  nem
elegendő  a  Hatóság  azon  feladatának  ellátásához,  [melynek]amelynek érdekében  az
adatszolgáltatást elrendelte, a Hatóság a szükséges adatok benyújtására az elektronikus hírközlési
iparágban vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó más ágazatban tevékenységet végző vállalkozást is
kötelezhet.

(1b) A Hatóság indokolással ellátott megkeresésben kérheti a más tagállami szabályozó hatósághoz
benyújtott adatok átadását, amennyiben az érintett adat a Hatóság uniós jog szerinti feladatainak
teljesítéséhez szükséges és az adattal  más tagállami szabályozó hatóság rendelkezik.  A Hatóság
biztosítja,  hogy  az  átadott  adatok  legalább  olyan  védelemben  részesüljenek,  mint  az  átadó
szabályozó hatóságnál.

(1c)  A Hatóság  az  e  törvényben  meghatározott  egyablakos  információs  pontot  is  megkeresheti
adatszolgáltatás  érdekében,  amennyiben  a  szükséges  adattal  az  egyablakos  információs  pont
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rendelkezik.”

(2) Az Eht. 47. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b)  A  Hatóság  az  (1a)  bekezdés  szerinti  adatokat  átadhatja  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatóknak az 52. § (2) bekezdés j) pontjában szereplő nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó
adatszolgáltatás  teljesítése  céljából,  amelynek keretében  [a  Hatóság ]az  elektronikus  hírközlési
szolgáltató az átadott adatoknak legalább olyan védelmét biztosítja, mint amilyenben a Hatóságnál,
illetve az átadó vállalkozásnál részesültek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Eht. 50/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések
lépnek:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés - Eht. 52. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 52. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A  (2)  bekezdés  j)  [pont]pontja szerinti  nyilvántartás  vezetéséhez  szükséges  adatok
szolgáltatásának  teljesítéséről,  így  különösen  a  teljesítés  ütemezéséről,  a  Hatóság  és  az
adatszolgáltatásra kötelezett hatósági szerződésben is megállapodhat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
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Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

(1) Az Eht. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rádióspektrum használati jogát - jogszabályban meghatározott esetekben - a Hatóság döntése
(frekvenciakijelölés, valamint rádióengedély) alapján lehet megszerezni. Ezen eljárásokban sommás
eljárásnak  nincs  helye.  Jogszabályban  meghatározott  esetekben  rádióengedély  kizárólag
versenyeztetési  eljárás  [(azaz  árverés  ](árverés  vagy  pályázat)  eredményeként  megszerzett
rádióspektrum-használati jogosultság alapján kérhető. Versenyeztetési eljárás esetén rádióspektrum-
használati jogosultság tartalmáról jelen törvényben és a 182. § (3) bekezdés 2. pontjában foglalt
felhatalmazás  alapján  megalkotott  rádióspektrum-használati  jogosultság  megszerzését  szolgáló
versenyeztetési eljárás szabályairól szóló NMHH rendeletben, továbbá a kiírási dokumentációban
meghatározott módon és eljárásrendben hatósági szerződés is köthető.”

(2) Az Eht. 55. § (2a)-(2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2a) A Hatóság a tényleges verseny kialakulása, előmozdítása és a verseny torzulásainak elkerülése
érdekében  a  rádióspektrum-használati  jogosultság  versenyeztetési  eljárás  során  (árverés  vagy
pályázat) történő megszerzése esetén a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésekor, vagy
annak  fennállása  alatt  –  így  különösen  a  rádióspektrum-használati  jogosultság  megújításakor,
meghosszabbításakor,  valamint  a  másodlagos  spektrumkereskedelmi  megállapodás  jóváhagyása
esetén – az Elnök rendeletében foglalt kötelezettségeket és feltételeket írhatja elő.

(2b)  A (2a)  bekezdés  szerinti  kötelezettségek  és  feltételek  meghatározásakor  az  Elnök  a  piaci
versenyfeltételek objektív és előretekintő módon történő elemzése útján figyelembe veszi, hogy a
megállapítandó kötelezettségek és feltételek indokoltak és arányosak-e a tényleges piaci verseny
elérése vagy fenntartása érdekében, valamint, hogy ezen kötelezettségek és feltételek milyen hatást
gyakorolnak a már megvalósított és a tervezett beruházásokra, így különösen a hálózat kiépítésére.

(2c) A (2a) bekezdés szerinti kötelezettségek és feltételek tekintetében a 62-65. §-ban, a 70. §-ban,
71. §-ban és a 100. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.

(2d) A Hatóság a (2a) bekezdés szerinti kötelezettségek és feltételek előírása esetén a 40/A. §-ban
meghatározott  módon  és  eljárásrendben  az  intézkedés  tervezetét  közzéteszi,  azzal  kapcsolatban
egyeztet  az  érdekelt  felekkel  és  észrevételezési  lehetőséget  biztosít,  valamint  értesíti  RSPG-t  a
tervezett  intézkedésről  és  dönt  az  RSPG  önkéntes  szakértői  eljárásának  esetleges
kezdeményezéséről.

(2e)  A  meglévő  rádióspektrum-használati  jogosultságok  módosítására  a  tényleges  verseny
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előmozdítása  és  a  verseny  torzulásainak  elkerülése  céljából  arányos  módon  a  már  megkötött
hatósági szerződések keretein belül is sor kerülhet a hatósági szerződésben foglalt feltételek szerint
vagy  a  felek  közös  megállapodása  alapján,  az  átruházható  rádióspektrum-használati  jogokra
alkalmazandó egyedi feltételek figyelembevételével.”

(3) Az Eht. 55. § (3) és (4) [bekezdés]bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3)  A  rádióspektrum  használati  jogával  kapcsolatos  hatósági  eljárásban  a  Hatóság  előre
meghatározott,  nyílt,  tárgyilagos,  átlátható,  hátrányos  megkülönböztetéstől  mentes  szabályok
alapján  dönt  az  egyedi  engedélyről.  A  rádióspektrum-használati  joggal  vagy  jogosultsággal
kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályait az Elnök rendeletben határozza meg.

(4)  A  rádióspektrum-használati  joggal  kapcsolatos  hatósági  eljárás  határideje  42  nap.
Versenyeztetési  eljárás  esetén  a  Hivatal  a  rádióengedélyre  vonatkozó  kérelemről  legkésőbb  a
versenyeztetési eljárás megindításától számított nyolc hónapon belül dönt.”

(4) Az Eht. 55. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány- vagy előírásjegyzékben kötelező
szabványként feltüntetett szabvány alkalmazása kötelező.”

(5) Az Eht. 55. §-a a következő (9a)-(9c) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A rádióspektrum használatát biztosító egyedi engedély időtartamának meghatározásakor – a
11/A. § (3) bekezdésében  [írt]foglalt szempontok mellett – figyelemmel kell lenni arra,  hogy a
használat  időtartama  a  rádióspektrum  szakszerű  és  hatékony  használatát,  a  piaci  versenyt,  a
hatékony beruházást és az innovációt is ösztönözze.

(9b) Versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerezhető jogosultság és jog időtartama 15 év,
amely  időszak  egy  alkalommal  legfeljebb  5  évvel  meghosszabbítható  az  Elnök  rendeletében
meghatározott feltételek esetében.

(9c) A versenyeztetési eljárás eredményeként megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultság
és jog az Elnök rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén megújítható.”

(6) Az Eht. 55. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14)  A műsorszórásra  felosztott  rádióspektrum-használati  jogosultságával,  egyedi  engedélyével
kapcsolatos részletes szabályokat a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvény,
a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló
Elnök  által  kiadott  rendelet,  valamint  az  Elnök  a  rádióspektrum-gazdálkodás  egyes  hatósági
eljárásairól szóló rendeletben állapítja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az Eht. „Egyedi engedélyek” [című ]alcíme a következő 55/B. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Eht. 55/B. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az Eht. „Egyedi engedélyek” című alcíme a következő 55/B. §-sal egészül ki:

„55/B. §

(1)  Rádióspektrum-használati  jogosultság  versenyeztetési  eljárásban történő megszerzése esetén,
továbbá  a  versenyeztetéssel  szerzett  rádióspektrum-használati  jogosultság  megújítása,
meghosszabbítása,  valamint  másodlagos kereskedelme esetében az Elnök rendeletében, illetve a
Hatóság a versenyeztetési eljárás során a kiírási dokumentációban olyan feltételeket állapít meg,
[melyek]amelyek biztosítják a rádióspektrum optimális, eredményes és hatékony használatát.

(2)  A  Hatóság  a  rádióspektrum-gazdálkodás  körében  kapcsolatot  tart  a  rádióspektrum-
gazdálkodásért  felelős  szervezetekkel,  az  RSPG-vel,  továbbá  részt  vesz  ezek  működésében.  A
Hatóság látja el az Európai Unió rádióspektrum-politikája területén az RSPG-vel és a többi uniós
tagállammal való koordinációs és a rádióspektrum-használati jogosultság megszerzésére irányuló
versenyeztetési eljárással összefüggő értesítési feladatokat.

(3) Amennyiben a Hatóság rádióspektrum-használati jogosultság versenyeztetési eljárásban történő
értékesítésével  összefüggésben  a  rádióspektrum  használatára  vonatkozó  piaci  kereslet,  igény
felmérése tárgyában nyilvános meghallgatást tart, a Hatóság a 39. § (2) bekezdés szerinti közzétételt
követően  az  előkészítő  anyagok  megküldésével  értesíti  az  RSPG-t  a  tervezett  versenyeztetési
eljárásról és dönt az RSPG önkéntes szakértői eljárásának esetleges kezdeményezéséről.

(4)  A Hatóság átmeneti  időre,  de  legfeljebb  három évre  engedélyezheti  az  Elnök  rendeletében
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meghatározott  sávokban  a  rádióspektrum-használati  jogosultsággal  érintett  rádióspektrum
egészének  vagy  részének  harmonizált  használata  helyett  más,  alternatív  használati  mód
alkalmazását, ideértve a már meglévő felhasználását, ha

a) a rádióspektrum használatára vonatkozó piaci kereslet, igény előretekintő felmérése érdekében
nyilvános meghallgatásra sor került és a rádióspektrum harmonizált használatára nem merült fel
piaci igény és
b) a rádióspektrum alternatív felhasználása nem akadályozza más tagállamokban a harmonizált
használatot.

(5)  A Hatóság  rendszeresen,  de  legalább  háromévente  –  a  spektrum  harmonizált  használatára
vonatkozó piaci igény esetén haladéktalanul – felülvizsgálja a spektrum alternatív felhasználásának
lehetőségeit  és dönt az engedély fenntartásáról vagy megszüntetéséről.[  A Hatóság a (4) és (5)
bekezdés szerinti indokolt döntéséről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.]

(6) A Hatóság a (4) és (5) bekezdés szerinti indokolt döntéséről tájékoztatja az Európai Bizottságot
és a többi tagállamot.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az Eht. 57. § (1) [bekezdés]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az a szolgáltató vagy egyéb vállalkozás, amelynek egy másik szolgáltató
a) elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, az ez alapján kötött szerződésben,
b) részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló hálózatfejlesztési pályázatban a
pályázat  nyertese  tekintetében  előírt  nagykereskedelmi  nyílt  hozzáférési  kötelezettségekre
vonatkozó  követelményekben,  vagy  ezen  követelmények  alapján  megkötött  szerződésben,
továbbá  e  törvény  szerinti  hálózati  szerződésben[  meghatározott,  elektronikus  hírközlést
érintő  jogát  vagy  jogos  érdekét  megsértette  (a  továbbiakban:  jogvita),  a  Hatósághoz
fordulhat.]

meghatározott, elektronikus hírközlést érintő jogát vagy jogos érdekét megsértette, a Hatósághoz
fordulhat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Eht. 61. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

Az Eht. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. §

(1)  Amennyiben  az  57.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  jogvita  Magyarországon  és  más
tagállamban letelepedett szolgáltatók vagy vállalkozások között keletkezik (a továbbiakban: határon
átnyúló jogvita),  bármely érintett  fél  a  Hatóságnál  jogvitás  eljárást  kezdeményezhet.  A jogvitás
eljárásra az 57-60. § szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell [megfelelően ]alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Eht. 62. § (7) és (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Eht. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az Európai Bizottság határozatában Magyarország területét is érintő transznacionális piacot
érintett  piacként  azonosított,  az  Elnök  az  érintett  piacon  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező
szolgáltató azonosítását, a piacelemzést az érintett tagállam vagy tagállamok elektronikus hírközlési
szabályozó hatóságaival együttműködve végzi el. Az Elnök [a 62. § ]az  (1)  [bekezdése]bekezdés
szerinti kötelezettségek előírásáról, fenntartásáról, módosításáról vagy megszüntetéséről az érintett
tagállam  vagy  tagállamok  elektronikus  hírközlési  szabályozó  hatóságaival  egyeztetve,  a  más
tagállami szabályozó hatóság vagy hatóságok intézkedés-tervezetével összhangban dönt.

(8) Az Elnök és az érintett tagállami szabályozó hatóság a (7) bekezdés szerinti esetben közösen
értesítik a Bizottságot, a BEREC-et és a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságokat a
piacelemzésre,  valamint  a  szabályozási  kötelezettségre  vonatkozó  [intézkedéstervezetük  ]
intézkedéstervezetükről  a  71.  §  (1)  bekezdés  [szerinti  ]szerint  közzétett  határozattervezet
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megküldésével.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés - Eht. 63. § (1c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 63. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Az Elnök a kötelezettségek előírása során – amennyiben értelmezhető – a kötelezettséggel
érintett  hálózat,  vagy hálózatrész  leszerelése  vagy új  infrastruktúrával  történő  kiváltása  esetére
részletesen  rendelkezik  a  hálózatokra  vonatkozó  kötelezettségek  megszüntetésének  feltételeiről,
ennek keretében kialakítja a leszerelésre, illetve a kiváltásra irányadó részletes feltételrendszert és
menetrendet, amely megfelelő előzetes értesítési és átállási időszakot biztosít és – amennyiben a
verseny  és  a  végfelhasználók  jogainak  védelme  érdekében  szükséges  –  biztosítja  az  újonnan
létrehozott  infrastruktúrához  legalább  hasonló  minőségű  hozzáférést  lehetővé  tevő  alternatív
hozzáférési  szolgáltatások  rendelkezésre  állását.  Az  Elnök  a  62-65.  [§-a]§ szerint  meghozott
határozatában rögzíti a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató leszereléssel vagy kiváltással
kapcsolatos terveinek a Hatóság részére történő előzetes bejelentésével kapcsolatos szabályokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Eht. 66. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

Az Eht. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A funkcionális  [szétválasztás ]szétválasztásra irányuló kötelezettség  Bizottsághoz benyújtott
tervezetének tartalmaznia kell a 108/B. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi elemeket.

(3) Amennyiben az Európai Bizottság határozatában engedélyezi a funkcionális  [szétválasztási ]
szétválasztásra irányuló kötelezettség előírását, a Hatóság a 62-66. §-ban foglaltak szerint elvégzi az
intézkedéssel  érintett  piacok  összehangolt  elemzését.  Értékelése  alapján  a  Hatóság  a  62-66.  §
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rendelkezésével összhangban dönt a kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról
vagy visszavonásáról. Ha a funkcionális szétválasztásra kötelezett vállalkozás a Hatóság határozata
alapján valamely érintett piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősül, akkor vele szemben e
piac tekintetében megállapítható bármely, a XII. fejezetben meghatározott kötelezettség, és a 62-65.
§ alapján előírt bármely egyéb kötelezettség.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Eht. 66/B. §
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Az Eht. VI. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki:

„66/B. §

(1)  A  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltató  a  hálózatához  való  hozzáférés,  illetve  a
hálózatának  közös  beruházásban  való  fejlesztése  feltételeire  vonatkozó  önkéntes
kötelezettségvállalásokat  tehet  és  az  Elnökhöz  benyújtott  kérelemben  kezdeményezheti  e
kötelezettségvállalások hatósági jóváhagyását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes kötelezettségvállalások kiterjedhetnek különösen:
a)  a  63.  §-ban  foglaltak  alapján  kiróható  kötelezettségek  alkalmazását  befolyásoló
együttműködési megállapodások megkötésére;
b)  rendkívül  nagy  kapacitású  hálózatnak  a  végfelhasználó  hozzáférési  helyszínéig  vagy  a
bázisállomásig  kiterjedő  optikai  szálas  elemekből  álló  részeinek  közös  beruházásban  történő
kiépítésére,  így  különösen  társfinanszírozásra  vagy  közös  felelősségviselési  vagy  hosszútávú
kockázatmegosztási  lehetőség  felajánlására  más  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  számára;
illetve
c)  a  jelentős  piaci  erejű  szolgáltató  önkéntes  szétválása  megvalósításának  időszakában  és  az
önkéntes  szétválást  követően  alkalmazandó,  a  hálózatához  történő  hatékony  és
megkülönböztetéstől mentes hozzáférési feltételek 66/A. §-ban foglaltak szerinti biztosítására.

(3)  Az  Elnök  az  (1)  bekezdés  szerinti  kérelem  alapján  a  felajánlott  kötelezettségvállalások
értékelése  céljából  a  40.  §  (5)  és  (6)  bekezdése  szerint  egyeztet  az  érdekeltekkel  a
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos vélemények és esetleges módosítási javaslatok megismerése
érdekében. Az egyeztetés mellőzhető, ha a kérelem nyilvánvalóan nem felel meg a jogszabályban
előírt feltételeknek.
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(4)  Az  Elnök  a  (3)  bekezdés  szerinti  eljárás  eredményeinek  figyelembevételével  részletesen
megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti kérelemben foglalt kötelezettségvállalásokat aszerint, hogy

a)  a  63.  §  (1)  bekezdésében  és  az  Elnök  rendeletében  meghatározott  szempontoknak,
követelményeknek és feltéteknek [megfelel-e]megfelelnek-e;
b) a kötelezettségvállalásokban foglalt feltételek észszerűek és méltányosak-e;
c) a kötelezettségvállalások valamennyi piaci résztvevő számára elérhetők-e;
d) a méltányos, ésszerű és megkülönböztetésmentes feltételek melletti hozzáférés – ezen belül a
rendkívül nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférés – előfizetői szolgáltatások nyújtásának
megkezdését megelőzően rendelkezésre áll-e; továbbá
e) a kötelezettségvállalások hozzájárulnak-e az előfizetői szolgáltatások piacain a fenntartható
verseny kialakulásához, illetve a rendkívül nagy kapacitású hálózatok együttműködésen alapuló
kiépítéséhez és kihasználtságához a végfelhasználói érdekek megfelelő érvényesülése érdekében.

(5) A (3) bekezdés szerinti eljárás és a (4) bekezdés szerinti vizsgálat eredményei alapján az Elnök
tájékoztatja  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltatót  a  kötelezettségvállalások jogszabályi
megfelelőségével kapcsolatos előzetes megállapításairól, szükség szerint arra kiterjedően is, hogy
milyen feltételek teljesülése esetén lehetséges a kötelezettségvállalások hatósági jóváhagyása.

(6)  A  jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltató  a  Hatóság  (5)  bekezdés  szerinti  előzetes
következtetéseinek  figyelembevételével  egy  alkalommal  módosíthatja  az  (1)  bekezdés  szerinti
kérelmet.

(7) Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban előírt feltételeknek, vagy ha a jelentős piaci erejű
szolgáltató által vállalt önkéntes kötelezettségvállalások nem felelnek meg – a (6) bekezdés szerinti
esetleges módosítást követően sem – a (4) bekezdésben foglalt szempontoknak, követelményeknek,
a Hatóság a kérelmet elutasítja.

(8) Ha az Elnök megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti kérelem és az abban foglalt önkéntes
kötelezettségvállalások  megfelelnek  az  e  törvényben  és  az  Elnök  rendeletében  meghatározott
követelményeknek,  feltételeknek,  [akkor  ]–  a  (11)  bekezdésben  [írt]foglalt kivétellel  –
határozatában jóváhagyja a  kérelmet,  továbbá az Elnök rendeletében foglalt  részletes  szabályok
szerint  részben  vagy teljes  egészében  kötelezővé  teheti,  illetve  –  amennyiben  a  kérelem a  (2)
bekezdés b) [pontban]pontjában foglalt kötelezettségvállalásra irányul és a kötelezettségvállalásban
foglaltak  alapján  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező szolgáltató  legalább egy közös  beruházásra
irányuló megállapodást kötött – kötelezővé teszi a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által
felajánlott  önkéntes  kötelezettségvállalásokat  és  meghatározza  az  önkéntes  kötelezettségek
alkalmazására vonatkozó időtartamot és feltételeket.

(9) Ha a (2) bekezdés b) pont szerinti kérelem alapján az Elnök a kötelezettségvállalásokat a (8)
bekezdés szerinti határozatában kötelezővé teszi és a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató
legalább  egy  társberuházóval  társberuházási  megállapodást  kötött  a  társberuházási  ajánlatnak
megfelelően,  az  Elnök  –  a  (12)  és  (13)  bekezdésben  foglalt  kivételekkel  –  nem  írhat  elő  a
kötelezettségvállalások  alkalmazására  meghatározott  időtartamon  belül  lefolytatott

20



piacmeghatározásra, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és kötelezettségek
előírására irányuló eljárása során a XII. fejezet szerinti további kötelezettségeket a rendkívül nagy
kapacitású új hálózatnak a kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó elemei tekintetében.

(10)  A (2)  bekezdés  c)  pont  szerinti  kérelem esetén az  Elnök a  65.  §  (3)  és  (4)  bekezdésében
foglaltaknak  megfelelően  lefolytatja  a  szétválással  érintett  piacok  összehangolt  elemzését  és
felméri,  hogy  a  szolgáltató  által  javasolt  önkéntes  kötelezettségvállalások  milyen  mértékben
befolyásolják az e törvény alapján kirótt hatályos szabályozási kötelezettségeket.

(11) Ha az Elnök megállapítja, hogy a (2) bekezdés c) pont szerinti kérelem és az abban foglalt
önkéntes  kötelezettségvállalások  megfelelnek  az  e  törvényben  és  az  Elnök  rendeletében
meghatározott  követelményeknek,  feltételeknek,  az  Elnök a  (8)  bekezdés  szerinti  határozatában
kizárólag  a  kérelem  jóváhagyásáról  dönt,  az  önkéntes  kötelezettségvállalással  kapcsolatos
feltételeket,  rendelkezéseket  a  (10)  bekezdés  szerinti  piacelemzési  eljárást  lezáró  határozat
tartalmazza az Elnök rendeletében foglalt részletes szabályok szerint. Ha a jogilag vagy működését
tekintve önálló gazdasági egység az Elnök határozata alapján valamely piacon jelentős piaci erővel
rendelkezőnek minősül,  akkor vele  szemben e piac tekintetében megállapítható bármely,  a  XII.
fejezetben meghatározott kötelezettség, és a 64. § szerinti bármely egyéb kötelezettség, amennyiben
az önkéntes kötelezettségvállalások nem biztosítják megfelelően a 2. §-ban meghatározott  célok
érvényesülését.

(12)  Ha egy adott  –  a  rendkívül  nagy kapacitású hálózatokhoz kapcsolódó – piacon jelentkező
jelentős  versenyproblémák az adott  piac sajátos  jellemzői  miatt  más  módon nem kezelhetők,  a
rendkívül  nagy  kapacitású  új  hálózatnak  a  kötelezettségvállalások  hatálya  alá  tartozó  elemei
tekintetében is  előírhat  a  XII.  fejezet  szerinti  további  kötelezettségeket,  illetve  fenntarthat  vagy
módosíthat  ilyen  kötelezettségeket  abban  az  esetben  is,  ha  a  (2)  bekezdés  szerinti
kötelezettségvállalásokat a (8) bekezdés alapján határozatával kötelezővé tette.

(13) Az Elnök piacmeghatározásra, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítására és
kötelezettségek előírására irányuló eljárásában a rendkívül nagy kapacitású új hálózatnak – a (8)
bekezdés szerinti határozatban kötelezővé tett kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó – elemei
tekintetében is  előírhat  a  XII.  fejezet  szerinti  további  kötelezettségeket,  illetve  fenntarthat  vagy
módosíthat  ilyen  kötelezettségeket  azon  feltételek  tekintetében,  amelyek  a  versenyt  korlátozó
akadályok  orvoslására  szolgálnak  és  függetlenek  az  Elnök  (8)  bekezdés  szerinti  határozatával
kötelezővé tett kötelezettségvállalásoktól.

(14)  Az  Elnök  a  kötelezettségvállalás  határozatban  rögzített  időtartamának  lejártát  megelőzően
hivatalból  megvizsgálja  a  kötelezettségvállalás  további  fenntartásának  indokoltságát  és
arányosságát, és dönt a kötelezővé tett kötelezettségvállalás hatályban tartásáról.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Eht. 66/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Az Eht. VI. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki:

„66/C. §

(1)  A jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltató  az  Elnök  62-65.  [§-a]§ szerint  meghozott
határozatában meghatározott  kötelezettséggel  érintett  hálózat,  vagy hálózatrész leszerelését  vagy
kiváltását megelőzően köteles az Elnök 62-65.  [§-a]§ szerint meghozott  határozatában foglaltak
szerint  a  hálózatrész  leszerelésének  vagy  kiváltásának  módja  és  feltételei  jóváhagyása  iránti
kérelmet benyújtani az Elnökhöz.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Eht. 67. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Eht. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. §

Az Elnök határozata vagy jogszabály alapján referenciaajánlat közzétételére kötelezett szolgáltató
[(a 67. ](e § és a 68. § [alkalmazásában: ]alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett szolgáltató)
köteles  az  e  törvényben  vagy  az  Elnök  határozatában  meghatározott  tartalommal  összeállított
referenciaajánlat-tervezetét jóváhagyásra az Elnökhöz benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/10525/2/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Eht. 68. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

Az Eht. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„68. §

(1) A számviteli nyilvántartások elkülönített vezetésére (a továbbiakban: számviteli szétválasztás)
kötelezett  szolgáltató  az  e  törvényben,  a  számviteli  nyilvántartások  elkülönített  vezetésének
részletes szabályairól szóló [jogszabályban]NMHH rendeletben, valamint az Elnök határozatában
[foglalt  szerkezetben  és  ]megállapított  tartalom  szerint  összeállított  számviteli  szétválasztási
kimutatást  naptári  évenként  a  számvitelről  szóló  törvény szerinti  éves  beszámoló  elfogadásától
számított 45 napon belül köteles az Elnöknek jóváhagyásra benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Eht. 71. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatalára önkéntes kötelezettségvállalás hatósági
jóváhagyására  tekintettel  kerül  sor,  az  Elnök  a  (2)  bekezdésben  [írtakon  túl]foglaltak  mellett
hozzáférhetővé teszi a 66/B. § (8) [bekezdés]bekezdése szerinti hatósági határozatot is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Eht. 71. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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33. §

Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Amennyiben  az  Európai  Bizottság,  a  BEREC  vagy  egy  tagállami  elektronikus  hírközlési
szabályozó hatóság az Elnök határozatának tervezetére annak kézhezvételétől számított 30 napon
belül – a (7)  [bekezdés szerinti eseteken kívüli ]bekezdésben foglaltak kivételével  – észrevételt
tesz,  az  Elnök  a  határozatot  ezen  észrevételek  lehető  legteljesebb  mértékben  történő
figyelembevételével hozza meg. Az Elnök az elfogadott észrevételekről tájékoztatja a Bizottságot.
Az  (1)  bekezdés  szerinti  ügyekben  meghozott  végleges  határozatról  az  Elnök  tájékoztatja  a
Bizottságot és a BEREC-et.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Eht. 71. § (7)-(9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben az Európai Bizottság [az (1)]a (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 30
napon  belül  arról  értesítette  az  Elnököt,  hogy  véleménye  szerint  az  (1)  bekezdés  szerinti
határozattervezetben foglalt intézkedés akadályozná a belső piacot, vagy annak a közösségi jognak
való megfelelése kétséges, az Elnök az Európai Bizottság kifogásának kézhezvételétől számított
további 60 napig nem hozhatja meg – a (13) bekezdés szerinti ideiglenes határozat kivételével – a
kifogással érintett  [olyan ]határozatot,  [amely]ha az a tagállamok közötti kereskedelemre hatással
lehet és

a)  az  Európai  Bizottság  –  az  érintett  termék-  és  szolgáltatáspiacokról  szóló  –  ajánlásában
meghatározott piacoktól eltérő piacot határoz meg, vagy érintett piac meghatározást alkalmaz,
vagy
b) jelentős  piaci  erővel  rendelkező szolgáltatókénti  kijelölésre  vagy kijelölés  megszüntetésére
vonatkozik[, és].
[c) ez a tagállamok közötti kereskedelemre hatással lehet.]

(8) Amennyiben az Európai Bizottság (7) bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított
60  napon  belül  részletesen  indokolt  döntésében  a  határozattervezet  visszavonására,  vagy
szövegszerű  javaslat  megtétele  mellett  annak  módosítására  kötelezi  az  Elnököt,  az  köteles  az
Európai  Bizottság  határozatában  foglaltak  szerint,  az  Európai  Bizottság  határozatának
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meghozatalától számított fél éven belül eljárni. Módosított határozattervezet esetén az Elnök a 40. §
és [a jelen § ]az (1)-(6) [bekezdése]bekezdés szerinti eljárást ismételten lefolytatja.

(9) Amennyiben az Európai Bizottság  [az (1)]a (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 30
napon belül arról értesítette az Elnököt, hogy véleménye szerint az (1) bekezdés b) és c) pontja
szerinti  határozattervezet  akadályozná  a  belső  piacot,  vagy  annak  a  közösségi  jognak  való
megfelelése kétséges, az Elnök az Európai Bizottság kifogásának kézhezvételétől számított további
90 napig nem hozhatja meg – a (13) bekezdés szerinti ideiglenes határozat kivételével – a kifogással
érintett olyan határozattervezetet, amelynek tárgya az Elnök által megküldött határozattervezetben
foglalt,  a  100-108/B.  §-okkal  összefüggésben  álló  kötelezettségek  kiszabása,  módosítása  vagy
visszavonása.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Eht. 71. § (11) és (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az Európai Bizottság a (9) bekezdésben meghatározott [időszak végét]határidő leteltét követő
egy  hónapon  belül  határozatában  visszavonhatja  a  (9)  bekezdés  szerinti  észrevételeit,  vagy
ajánlásában az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti határozattervezet módosítására, visszavonására
kérheti az Elnököt. Az Európai Bizottság ajánlása az Elnököt nem köti, amennyiben azonban az
Elnök  az  ajánlásban  foglaltaktól  eltérően  a  határozattervezetet  fenntartja,  köteles  e  döntését
részletesen indokolni. Az Elnök az ajánlástól vagy Bizottság kifogásának visszavonásától számított
egy  hónapon  belül  [-]– amely  [időszak]határidő meghosszabbítható  a  40.  §  szerinti  eljárás
lefolytatása érdekében [-]– megküldi az elfogadott végleges határozatot az Európai Bizottságnak és
a BEREC-nek.

(12) Amennyiben a (9) bekezdés szerinti tervezett kötelezettség előírására [az Eht. ]a 100/A. § (2)
[bekezdés]bekezdése alapján, vagy a 66/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetre vonatkozóan
a  66/B.  §  (8)  bekezdése  alapján  kerül  sor  és  a  Bizottság  részletesen  indokolt  döntésében  a
határozattervezet  visszavonására  kötelezi  az  Elnököt,  az  Elnök  a  (8)  bekezdésben
[rögzített]meghatározott eljárás szerint jár el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Eht. 71. § (13) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Az Eht. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Kivételesen sürgős esetekben, a verseny és a fogyasztói érdekek védelme érdekében az Elnök
ideiglenes határozatot hozhat az (1) bekezdés szerinti ügyekben. [Ebben az esetben az ]Az Elnök
az ideiglenes határozatot, annak részletes indokolásával együtt haladéktalanul megküldi az Európai
Bizottságnak, a BEREC-nek és a tagállami elektronikus hírközlési szabályozó hatóságoknak. Az
Elnök az ideiglenes határozat fenntartásáról a (6)-(9) bekezdés szerinti észrevételek, kifogás, illetve
határozat  alapján  az  észrevételek,  [illetve  ]valamint  a  kifogás  [megérkezését  követő  naptól  ]
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül határozatban dönt.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Eht. 75. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Eht. a következő 75. §-sal egészül ki:

„(5) A közigazgatási  szerv jogosult  – a 74.  § (5) bekezdés és a nemzeti  frekvenciafelosztásról,
valamint  a  frekvenciasávok felhasználási  szabályairól  szóló  NMHH rendelet  szerint  –  az  általa
üzemeltetett  rádiós  helyi  hálózathoz  nyilvános  hozzáférést  nyújtani  az  általa  használt
[helyiségekben]ingatlanban, vagy az [azok közelében található ]azzal szomszédos közterületen. E
hozzáférés nyújtása nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, a hozzáférés nyújtója nem
minősül elektronikus hírközlési szolgáltatónak.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Eht. 84. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) Az Eht. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  rádióspektrum  használatának  összhangban  kell  lennie  a  felosztásra,  valamint  a
rádióspektrum-használat  szabályaira  vonatkozó  jogszabályokkal  [-]– kivéve  a  kísérleti  és  a  30
napnál  rövidebb  felhasználást,  valamint  a  Magyarországon  gyártott  vagy  forgalmazott,  de
üzemszerűen  Magyarországon  nem  használható  berendezések  kipróbálását  [-]– és  [a  külön  ]
jogszabályban meghatározott közegészségügyi, zavarsugárzási és zavarvédelmi előírásokkal.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (2) bekezdés - Eht. 84. § (5)-(7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 84. § (5)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5)  A  rádióspektrum-használati  jogosultság  vagy  jog  [külön  ]jogszabályban  meghatározott
esetekben és feltételekkel ruházható át, adható haszonbérbe.

(6) A polgári célú rádióspektrum-használati jogosultságáért a rádióspektrum-használati jogosultság
megszerzését szolgáló versenyeztetési eljárás szabályairól szóló NMHH rendelet szerinti egyszeri,
valamint a rádióspektrumdíjakról szóló NMHH rendelet szerinti rendszeres rádióspektrumdíjat kell
fizetni.

(7) A [rádióspektrum-díjat]rádióspektrumdíjat oly módon kell megállapítani, hogy az tükrözze az
erőforrások  optimális  felhasználásának  biztosítására  irányuló  igényeket.  A  díjakat  úgy  kell
megállapítani, hogy azok objektíven megalapozottak, indokoltak, átláthatók és megkülönböztetéstől
mentesek,  valamint  az  elérni  kívánt  cél  tekintetében  arányosak  legyenek  és  a  rádióspektrum-
gazdálkodási célok elérését szolgálják.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

40. §

Az Eht. „Általános szabályok” [című ]alcíme a következő 86/A. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. §
Módosítás jellege: módosítás

42. §

Az Eht. a következő [alcím címmel és a 87/A. §-sal ]alcímmel egészül ki:

„Az elektronikus hírközlési szolgáltató beszámolási kötelezettsége

87/A. §

(1)  A számviteli  törvény  hatálya  alá  nem tartozó  vagy  éves  beszámoló  készítésére  jogszabály
alapján  nem  köteles  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  a  számviteli  törvényben  meghatározott
egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.

(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számviteli  törvény alapján vagy az (1) bekezdésben
meghatározott  kötelezettség alapján elkészített  beszámolójának könyvvizsgálatát  akkor is  el  kell
végezni, ha az a számviteli törvényben meghatározott feltételek vagy [más ]jogszabály alapján nem
kötelező.

(3)  Az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  a  számviteli  törvény  vagy  az  (1)  bekezdés  alapján
elkészített beszámolóját az internetes honlapján köteles közzétenni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Eht. 88. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

Az Eht. 88. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Amennyiben az  Elnök a  62-66.  [§-ok szerinti  ]§  vagy a XI.  fejezet  szerinti  eljárásaiban
hozzáféréssel vagy összekapcsolással kapcsolatos kötelezettséget ír elő,  [akkor ]a (2) bekezdéstől
eltérően a hálózati szerződések tartalmi elemeit az Elnök határozatában határozza meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 90. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések
lépnek:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) Az Eht. 92. § (8) [bekezdés]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés - Eht. 92. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) Az Eht. 92. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8)  Az  Elnök  rendeletében  meghatározott  szolgáltató  köteles  az  ott  meghatározott  tartalmú,
folyamatosan felülvizsgált  és  karbantartott  kockázatelemzéssel  rendelkezni,  és  ennek alapján az
azonosított kockázatokkal arányos védelmi intézkedéseket alkalmazni. Amennyiben a szolgáltatónál
sor került a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló  [jogszabály]törvény szerinti európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölésére,
akkor az ennek alapjául szolgáló azonosítási jelentés a kockázatelemzés részét képezi, a védelmi
intézkedéseket  pedig  az  üzemeltetői  biztonsági  terv  figyelembevételével  kell  meghatározni.  A
szolgáltató  köteles  továbbá  az  üzemzavar  és  a  katasztrófahelyzet  kezelésére  [a  külön  ]
jogszabályban  meghatározott  tartalmú  zavarelhárítási,  katasztrófaelhárítási  és  üzletmenet-
folytonossági tervekkel rendelkezni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Eht. 94. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Kis  hatótávolságú,  vezeték  nélküli  hozzáférési  pontok kiépítése  érdekében az  elektronikus
hírközlési  szolgáltatóval  a  (2a)  bekezdés  szerint  köteles  együttműködni  az  épített  környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény szerint sajátos építményfajták – ide nem értve az e törvény
szerinti  fizikai  infrastruktúra  fogalmába  tartozó  sajátos  építményfajtákat  –  és  a  közhasználatú
építmény  vagyonkezelője,  ennek  hiányában  tulajdonosa,  az  utcabútor,  reklámhordozót  tartó
berendezés, reklámcélú berendezés (ideértve a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú
eszközt is) és a hirdetőoszlop tulajdonosa. Az együttműködésre kötelezettek közötti megállapodás
részletes szabályait az Elnök rendeletben állapítja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (2) bekezdés - Eht. 100. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 100. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Az  Európai  Bizottság  által  kiadott  a  végfelhasználók  végpontok  közötti  összeköttetésére
vonatkozó  végrehajtási  jogi  aktusnak  megfelelően,  az  abban  foglaltak  figyelembe  vételével  a
Hatóság a hatékonyság, a fenntartható verseny, a rendkívül nagy kapacitású hálózatok kiépítése,
továbbá a befektetések ösztönzése és előmozdítása, valamint a fogyasztói előnyök érvényesítése
érdekében  az  előfizetői  hozzáférési  pontok  közötti  összeköttetéshez  és  a  szolgáltatások
átjárhatóságához  szükséges  kötelezettséget  írhat  elő  a  2.  §-ban  foglalt  célokkal,  alapelvekkel
összhangban  a  számfüggetlen  személyközi  hírközlési  szolgáltatásokat  nyújtó,  jelentős  földrajzi
lefedettséggel és ügyfélszámmal rendelkező szolgáltatók számára. A Hatóság ennek keretében  [a
személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató számára ]előírhatja különösen

a) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos meghatározott információk közzétételét, a Hatósággal és
más szolgáltatókkal való megosztását és használatának lehetővé tételét;
b)  [a ]az Európai  Bizottság által összeállított és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szabványok  és  előírások,  illetve  egyéb  vonatkozó  uniós  vagy  nemzetközi  szabványok
alkalmazását.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § - Eht. 100/B. §
Módosítás jellege: módosítás

49. §

Az Eht. a következő 100/A. § és 100/B. §-sal egészül ki:

„100/B. §

(1) A Hatóság határozatában az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője számára passzív hálózati
elemekhez  való  hozzáférés  biztosításával  kapcsolatos,  vagy  meghatározott  területre  kiterjedő
barangolási célú hozzáférést biztosító megállapodás megkötésére irányuló kötelezettségeket írhat
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elő,  amennyiben  az  valamely,  rádiófrekvencia  használatán  alapuló  helyi  szintű  szolgáltatás
végfelhasználók számára történő nyújtásához közvetlenül szükséges és a végfelhasználók elérésére
más  –  valamennyi  vállalkozás  számára  méltányos,  megkülönböztetéstől  mentes  és  észszerű
feltételekkel elérhető – hasonló és megvalósítható megoldás nem áll rendelkezésre.

(2) Ha a passzív hálózati elemekhez való hozzáférés önmagában nem elégséges az (1) bekezdésben
foglalt  célok  eléréséhez,  a  Hatóság  az  aktív  hálózati  elemek  megosztására  vonatkozó
kötelezettségeket írhat elő.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeket a Hatóság akkor írhatja elő, ha
a) a kötelezettségek előírásának lehetőségét a frekvenciahasználati jogosultságot biztosító egyedi
engedély vagy hatósági szerződés egyértelműen rögzíti és
b)  a  kötelezettségekkel  érintett  területen  a  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges,  rádióspektrum
használatán alapuló hálózatokat vagy szolgáltatásokat biztosító infrastruktúra piaci alapon történő
kiépítése a kötelezettségek előírása hiányában objektív gazdasági vagy fizikai okból lehetetlen, és
ezért  a  véghasználók hálózatokhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférése súlyosan hiányos
vagy lehetetlen lenne.

(4)  A Hatóság  az  (1)  bekezdés  szerinti  kötelezettségek  előírása  során  különösen  a  következő
szabályozási célokat és szempontokat veszi figyelembe:

a) a hálózatok és szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a fő közlekedési útvonalak mentén és
különösen a vidéki területeken;
b) a végfelhasználók szolgáltatások közötti választási lehetőségének jelentős mértékű bővítése;
c) a szolgáltatásminőség javulásának lehetősége;
d) a hatékony rádióspektrum-használat;
e) a megosztás és a kapcsolódó feltételek műszaki megvalósíthatósága;
f) a piaci verseny állapota;
g) a technológiai innováció;
h) arra irányuló ösztönzők támogatásának elsődleges szükségessége, hogy a hálózatot elsősorban
a hálózatüzemeltető építse ki.

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt valamely kötelezettséget a Hatóság kérelemre induló
eljárásban írja  elő,  a (3)  bekezdés  szerinti  feltételek fennállása esetén a kötelezettség alapján a
hálózati elemekhez való hozzáférést, illetve barangolási célú hozzáférést igénybe vevő szolgáltató
számára a Hatóság előírhatja, hogy a rádióspektrumot ossza meg a kötelezettség alapján hozzáférést
biztosító hálózatüzemeltetővel.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/48.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Eht. 101/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

Az Eht. XI. Fejezete a következő 101/A. §-sal egészül ki:

„101/A. §

(1)  A  Hatóság  által  az  e  fejezetben  foglaltak  alapján  előírt  kötelezettségeknek  meg  kell
[felelni]felelniük az objektivitás, az átláthatóság, a megkülönböztetés-mentesség és  az  arányosság
követelményeinek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Eht. 106. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

53. §

Az Eht. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hatóság a határozatában megállapítja az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésének
részletes feltételeit, így különösen a [tisztességességgel]tisztességes eljárással, észszerűséggel és az
ütemezéssel kapcsolatos feltételeket rögzíthet, továbbá megállapíthat olyan, mind a kötelezett, mind
a jogosult szolgáltatók számára kötelező műszaki és üzemeltetési feltételeket, amelyek a hálózat
egysége miatt szükségesek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Eht. 106/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §
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Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:

„(3)  Ha a (2)  bekezdésben foglalt  célok  teljesülése  érdekében szükséges  és  azokkal  arányos,  a
Hatóság  olyan  eszközökre  vonatkozóan  is  előírhatja  a  nagykereskedelmi  szolgáltatási  piacokon
jelentős  piaci  erővel  rendelkező  szolgáltató  számára  a  hozzáférés  biztosítását,  amelyek  nem
kapcsolódnak közvetlenül az érintett piacon nyújtott szolgáltatásokhoz.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. §
Módosítás jellege: módosítás

55. §

Az  Eht.  „Költségalapúság  és  a  díjak  ellenőrizhetősége”  [című  ]alcíme  helyébe  a  következő
[rendelkezés]alcím lép:

„Árszabályozással és költségelszámolással kapcsolatos kötelezettségek

108. §

(1)  A  Hatóság  a  költséghatékonyság  és  a  fenntartható  verseny  előmozdítása,  valamint  a
végfelhasználói  előnyök  érvényesítése  érdekében  –  ha  a  piacelemzés  megállapítása  szerint  a
hatékony verseny hiánya  azt  eredményezheti,  hogy az  érintett  szolgáltató  indokolatlanul  magas
díjakat, vagy árprést alkalmazhat – a nagykereskedelmi szolgáltatási piacokon jelentős piaci erővel
rendelkező  szolgáltató  számára  egyes  összekapcsolási,  illetve  hozzáférési  szolgáltatások
tekintetében  költségmegtérülésre  és  árszabályozásra[,  ezek] vonatkozó  kötelezettséget  írhat  elő.
Ezek keretében különösen

a) költségalapú díjak alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő,
b)  meghatározott  költségelszámolási  rendszer  vagy  módszer  alkalmazására  vonatkozó
kötelezettséget írhat elő, továbbá
c)  a  hatékony  szolgáltatás  költségének  kiszámítása  érdekében  a  szolgáltató  által  egyébként
alkalmazottól eltérő költségelszámolási módszert alkalmazhat.

(2)  A Hatóság az (1)  bekezdés  szerinti  kötelezettség előírása vagy fenntartása indokoltságának,
szükségességének mérlegelése során különösen a következő szempontokat veszi figyelembe:

a) az új hálózatok építésének és a meglévő hálózatok fejlesztésének ösztönzése;
b) a fenntartható verseny támogatása;
c) végfelhasználói előnyök, érdekek érvényesülése;
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d) költséghatékonyság érvényesülése; és
e) amennyiben a  kiskereskedelmi piac irányából igazolható kiskereskedelmi árkorlátozó hatás
érvényesül, a 102-107. § szerinti kötelezettségek – beleértve különösen a 104. § alapján előírt
gazdasági  lemásolhatósági  vizsgálatot  –  hatékony és  megkülönböztetéstől  mentes  hozzáférést
biztosítsanak.

(3)  Ha a Hatóság árszabályozással  kapcsolatos  kötelezettséget  ír  elő,  a  Hatóság a  kötelezettség
tartalmának meghatározása során figyelembe veszi, hogy az árszabályozás

a) biztosítsa a befektetett tőke méltányos mértékű megtérülését, figyelembe véve az új hálózatok
kiépítésével kapcsolatos befektetéssel szorosan összefüggő kockázatokat;
b) biztosítsa az új generációs hálózatok – különösen a rendkívül nagy kapacitású hálózatok –
létesítésével  és  kihasználtságával  kapcsolatos  hosszú  távú  végfelhasználói  érdekek
érvényesülését, ezzel összefüggésben vegye figyelembe a szolgáltató befektetéseit, különösen az
újgenerációs hálózatokba történő befektetéseket;
c)  meglévő  hálózati  elemekre  vonatkozó  hozzáférés  tekintetében  a  hatékony  piacra  lépés
lehetőségét biztosító és az új hálózatok kiépítését és a meglévő hálózatok fejlesztését támogató,
stabil és kiszámítható díjak előírásán alapuljon.

(4)  A  Hatóság  az  (1)  bekezdés  szerinti  kötelezettség  előírása  során  figyelembe  veszi  az
összehasonlítható versenypiacokon rendelkezésre álló árakat is, és ennek során mérlegeli az érintett
nagykereskedelmi szolgáltatási  piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóhoz hasonló
helyzetben lévő szolgáltatók által alkalmazott árakat is.

(5)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  kötelezettség  esetén  a  kötelezett  szolgáltatót  terheli  a
költségalapúság bizonyítása, beleértve az ésszerű megtérülési ráta mértékének alátámasztását is. A
Hatóság  kötelezheti  a  szolgáltatót  a  díjak  teljes  körű  indokolására.  A  költségalapú  díjak
jogszerűségének  megítélésekor  a  szolgáltatás  nyújtásával  összefüggésben  felmerült  költségek
fedezete  csak  annyiban  vehető  figyelembe,  amennyiben  az  nem  haladja  meg  a  hatékony
szolgáltatónak  az  adott  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  befektetései  méltányos  megtérülése
iránti igényét és a befektetéssel vállalt kockázatát.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a költségelszámolási rendszer vagy módszer leírását a
Hatóság legalább olyan részletességben köteles nyilvánosságra hozni, hogy a főbb költségcsoportok
kialakítására  és  a  költségek  felosztására,  valamint  a  felosztás  időszakára  vonatkozó  szabályok
megismerhetőek legyenek.  A költségelszámolási  rendszernek  vagy módszernek  való megfelelést
könyvvizsgálónak  évente  meg  kell  vizsgálnia  és  a  szolgáltatónak  az  erről  szóló  megfelelőségi
nyilatkozatot közzé kell tennie.

(7)  A  Hatóság  a  piacelemzésre  és  piacmeghatározásra  irányuló  vagy  a  kirótt  kötelezettség
érvényesítésére  irányuló  eljárásban  kötelezheti  a  szolgáltatót  a  díjak  megváltoztatására,  illetve
megállapíthatja a hálózati szolgáltatásra alkalmazandó díjat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

35



Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Eht. 108/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

Az Eht. 108 /A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a [Bizottság valamely hívásvégződtetési piacon nem határoz meg ]Hatóság az
(1) bekezdés szerinti költségalapú  hívásvégződtetési  [díjat ]díj alkalmazását írja elő  és valamely
hívásvégződtetési szolgáltató által alkalmazott hívásvégződtetési díj nem felel meg az (1) bekezdés
szerinti  kötelezettség alapján kialakított költségalapú hívásvégződtetési  díjnak,  [akkor ]a Hatóság
általános hatósági felügyeleti eljárásban kötelezheti a szolgáltatót [a hívásvégződtetési díjának ]az
(1)  bekezdés  szerint  a  [többi  szolgáltató  ]Hatóság  által  [az (1)  bekezdés  szerint  alkalmazott
díjhoz  történő  kiigazítására]kialakított  költségalapú  hívásvégződtetési  díj  alkalmazására.  A
Hatóság  évente  jelentést  tesz  a  Bizottság  és  a  BEREC  számára  a  jelen  §-ban  foglaltak
alkalmazásáról.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Eht. 108/B. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57. §

Az Eht. XII. fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„108/B. §

(1)  Ha  a  Hatóság  megállapítja,  hogy  valamely  érintett  piacon  jelentős  piaci  [erejűként
azonosított]erővel  rendelkező szolgáltatóra  kirótt  102-108/A.  §  szerinti  kötelezettségek
eredményeként sem valósult meg a hatékony verseny és egyes hozzáférési szolgáltatások piacain
jelentős és tartós versenyproblémák, piaci torzulások állnak fenn, arra kötelezheti  a vertikálisan
integrált, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatót, hogy az érintett hozzáférési szolgáltatásával
kapcsolatos tevékenységét önálló gazdasági egység keretében végezze.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti önálló gazdasági egység valamennyi szolgáltatónak azonos határidővel
és szerződési feltételekkel – ideértve különösen az árra, a szolgáltatás színvonalára és a teljesítési
határidőre  vonatkozó  feltételeket  is  –,  valamint  azonos  rendszerek  és  eljárások  alkalmazásával
köteles nyújtani a hozzáférési szolgáltatásokat. Az (1) bekezdés szerinti önálló gazdasági egység a
jelentős piaci  [erejűként azonosított]erővel rendelkező szolgáltató felett a Ptk. szerinti többségi
befolyással rendelkező önálló gazdasági egység többségi befolyása alatt álló más önálló gazdasági
egységei tekintetében is azonosan köteles alkalmazni az e bekezdés szerinti feltételeket az egyenlő
elbánás elvének megfelelően.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Eht. 117. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

Az Eht. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Elnök rendszeresen ellenőrzi az (1) bekezdésben foglalt  követelmények érvényesülését,
ennek keretében vizsgálja  az egyetemes szolgáltatás  ellátásának helyzetét,  díjának alakulását  és
szintjét, különösen a fogyasztói árakhoz és a fogyasztói jövedelmekhez viszonyítva. Amennyiben az
Elnök  az  ellenőrzés  eredménye  alapján  azt  állapítja  meg,  hogy az  egyetemes  szolgáltatás  nem
megfizethető, és nem áll rendelkezésre a megfizethető szolgáltatást biztosító állami támogatás, az
Elnök a megfizethető egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében kötelezheti az (1) bekezdésben
foglalt  egyetemes  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltatókat  a  jogszabályban  meghatározott  alacsony
jövedelmű,  illetve  különleges  szociális  helyzetű  fogyasztók  számára  történő  kedvezményes
díjszabási lehetőségek vagy díjcsomagok nyújtására.  Ha a kedvezményes díjszabási  lehetőségek
vagy díjcsomagok nyújtása az egyetemes szolgáltatók számára túlzott adminisztratív vagy pénzügyi
terhet  jelentene,  [akkor ]az  Elnök  a  jogszabályban  meghatározott  alacsony  jövedelmű,  illetve
különleges  szociális  helyzetű  fogyasztók  számára  történő  kedvezményes  díjszabási  lehetőségek
vagy  díjcsomagok  nyújtására  vonatkozó  kötelezettséget  kivételes  esetben  kizárólag  -  az  Elnök
rendelete szerint - kijelölt szolgáltató vagy szolgáltatók számára írja elő.

(5)  Ha  az  Elnök  a  rendkívül  nagy  kapacitású  elektronikus  hírközlő  hálózatokkal  kapcsolatban
végzett  földrajzi  felmérése  eredményei  –  ha  rendelkezésre  állnak  –  vagy  egyéb,  a  Hatóság
rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy az ország teljes területén vagy egyes
részein  az  (1)  bekezdés  szerinti  egyetemes  szolgáltatás  egyáltalán  nem áll  rendelkezésre,  nem
elérhető a fogyasztók számára és az egyetemes szolgáltatás sem piaci alapon, sem állami eszközzel,
beavatkozással azon a területen nem biztosítható, [akkor ]az egyetemes szolgáltatás megfelelősége
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érdekében határozatával egyetemes szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöl ki az Elnök rendeletében
meghatározottak szerint. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltatás – bármely fogyasztó ésszerű
kérelme alapján történő – biztosítására az Elnök határozatában foglalt területen és feltételek szerint
a kijelölt egyetemes szolgáltató vagy szolgáltatók kötelesek.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - Eht. 126/A. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

Az Eht. a következő alcímmel egészül ki:

„(5) A gépek közötti szolgáltatások nyújtására használt átviteli szolgáltatások tekintetében a 132. §
(3)-(9) bekezdésében és a 134. § (15) és (15a) bekezdésében biztosított jog kizárólag azon előfizetőt
illeti meg, amely fogyasztónak vagy olyan üzleti előfizetőnek minősül, [aki nem tartozik a 127. §
(3a)  bekezdés hatálya alá]amely az előfizetői  szerződések részletes  szabályairól  szóló NMHH
rendelet szerinti mikro- vagy kisvállalkozás vagy közhasznú szervezet fogalmi körébe tartozik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  e  törvényben  és  az  e  törvény  felhatalmazása  alapján  kibocsátott,  az  előfizetői
[szerződésekre  vonatkozó elnöki  ]szerződések részletes  szabályairól  szóló  NMHH  rendeletben
nem szabályozott esetekre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezései [megfelelően ]irányadók.”

(3) Az Eht. 127. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Üzleti  előfizető  esetében  a  szolgáltató  e  fejezet  rendelkezéseitől  az  előfizetői  szerződések
részletes szabályairól szóló [elnöki]NMHH rendeletben foglaltak szerint térhet el.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 62. § - Eht. 128. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

62. §

Az Eht. 128. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az előfizetőnek kínált szolgáltatáscsomag vagy szolgáltatásokból és végberendezésből álló
csomag tartalmaz legalább egy internet-hozzáférési  szolgáltatást  vagy egy nyilvánosan elérhető,
számfüggő  személyközi  hírközlési  szolgáltatást,  a  csomag  minden  elemére  alkalmazni  kell  a
[144]127. §  [(10)](4g) bekezdését, a  [127]132. §  [(4g)](3)-(6) bekezdését, a  [132]134. §  [(3)-(6)]
(14) bekezdését, a [134]144. § [(14)](10) bekezdését[,] és a 150. § (2) és (3) bekezdését.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

63. §

Az Eht. „Előfizetői szerződés” alcíme a következő 128/A. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § - Eht. 129. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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64. §

Az Eht. 129. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Ha [a ]az előfizetői szerződés adatainak összefoglalóját technikai okok miatt nem lehetséges a
szerződés megkötése előtt az előfizető rendelkezésére bocsátani,  [a ]az előfizetői  szerződés akkor
lép  hatályba,  ha  a  szolgáltató  által  indokolatlan  késedelem  nélkül  rendelkezésre  bocsátott
összefoglaló  kézhezvételét  követően  az  előfizető  a  szerződéskötésre  vonatkozó  szándékát
megerősíti.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § - Eht. 132. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65. §

Az Eht. 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (6)  bekezdés  a)  és  b) pontjában  [foglaltakat ]foglaltak fennállását  a  szolgáltatónak kell
bizonyítania.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

66. §

(1)  Az Eht.  134.  §  (3)  és  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő  [rendelkezés  lép:]rendelkezések
lépnek:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 62.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 134. § (7)-(9) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 63.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Eht. 134. § (14a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14a) A (14) bekezdéstől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott
időtartamú szerződés helyébe

a) ha  [az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és ]a határozott  idő lejártát  megelőzően
valamely fél egyoldalúan nyilatkozik, vagy a [szolgáltató]felek közös akarattal  [– a határozott
idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik ]nyilatkoznak arról, hogy a határozott idő leteltével
a szerződést [megszünteti]megszüntetik,
b)  a  127.  §  (4f)  bekezdése  szerinti  kedvezményes  szerződéses  feltételeket  biztosító
internethozzáférés-szolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  határozott  időtartamú  előfizetői
szerződés esetén, vagy
c)  ha  a  felek  kizárták  annak  lehetőségét,  hogy  a  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés
helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lépjen.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 64.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § (1) bekezdés - Eht. 142. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §
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(1) Az Eht. 142. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az internet-hozzáférési szolgáltatás, valamint a számfüggő személyközi hírközlési
szolgáltatás  előfizetője  kérésére  a  kiállított  számlához  köteles  az  (1)  bekezdésben
meghatározottaknál részletesebb számlamellékletet  csatolni (e  [szakaszban ]§ alkalmazásában  a
továbbiakban: hívásrészletező), amely magában foglalja a díj kiszámításához szükséges számlázási
adatokat  tartalmazó  és  –  ha  a  szolgáltatás  jellege  ezt  lehetővé  teszi  –  a  forgalmazási  adatokat
tartalmazó  kimutatást,  amely  elektronikus  számla  esetén  díjmentes.  Ilyen  számlamellékletet  a
szolgáltató az előre fizetett díjú előfizetői szolgáltatást igénybe vevő előfizető részére is köteles
kiállítani, amennyiben az előfizető azt utólagosan kéri.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 65.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § (2) bekezdés - Eht. 142. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 142. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hívásrészletezőben vagy a (2) bekezdés szerinti [hívásrészletezőben vagy ]kimutatásban fel
kell  tüntetni  az  emelt  díjas  telefonszámok  számhasználójának,  valamint  az  általa  nyújtott
szolgáltatásnak  a  megnevezését,  a  kiszámlázott  szolgáltatások  időtartamát  vagy  adatforgalmát,
kivéve, ha az előfizető ezen információk feltüntetését nem kérte.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 66.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § - Eht. 144. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

70. §

Az Eht. 144. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  internet-hozzáférési,  illetve  a  nyilvánosan  elérhető,  számfüggő  személyközi  hírközlési
szolgáltatást  nyújtó  szolgáltató  a  Hatóság  által  meghatározott  tartalommal,  térítésmentesen
közérdekű tájékoztatást köteles eljuttatni az előfizetői és a végfelhasználói számára. A közérdekű
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tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább az alábbiakra:
a)  a  szerzői  vagy adatvédelmi  jogokkal,  [más ]törvénybe  ütköző  használattal  és  az  ártalmas
tartalom  terjesztésével  kapcsolatos  jogsértésekre  és  azok  jogkövetkezményeire  vonatkozó
információkra, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 67.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § - Eht. 144. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

70. §

Az Eht. 144. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály az előfizető értesítésének módját nem határozza
meg,  a  szolgáltató  értesítési  kötelezettségének  választása  szerint  [-  a  144.  §  ]–  az  (5)  és  (6)
[bekezdésében]bekezdésben foglaltakra figyelemmel [-]– a következő módon tehet eleget:

a) tartós adathordozó útján,  azzal,  hogy a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az előfizetőt
igazolható módon külön értesíteni kell, kivéve, ha az alkalmazott tartós adathordozó jellege azt
nem indokolja;
b) az előfizető közvetlen értesítésével, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján  vagy az
elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon;
c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy
d)  az  értesítendő  előfizetők  körétől  függően  országos  vagy  megyei  napilapban  és  honlappal
rendelkező média szerkesztőség, internetes újság vagy hírportál útján legalább két alkalommal
feladott  közlemény  útján,  amellyel  egyidejűleg  a  szolgáltató  köteles  az  értesítést  az
ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni.

(5)  A  (4)  bekezdés  a)-c)  pontjában  meghatározott  értesítési  módokat  a  szolgáltató  akkor
alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy

a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette,
b)  az  elektronikus  dokumentumban  vagy  az  elektronikus  levélben  foglalt  értesítést  az
elektronikus  értesítés  elfogadásáról  előzetesen  nyilatkozó  előfizetőnek  igazolható  módon
megküldték, vagy
c)  a  postai  levélben  foglalt  vagy  saját  kézbesítés  útján  továbbított  értesítést  az  előfizetőnek
igazolható módon megküldték.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 68.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § - Eht. 144. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

70. §

Az Eht. 144. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag [e törvény ]
a 136. § (1) bekezdése szerinti értesítések esetén alkalmazhatja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 69.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Eht. 145. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

71. §

Az Eht. 145. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A segélyhívások  megválaszolása  céljából  a  nyilvánosan  elérhető  számfüggő  személyközi
hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltása, továbbá a
helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás hiánya vagy visszavonása esetén is
köteles  díjmentesen  a  segélyhívó  szolgálatok  és  a  segélyszolgálati  állomások  rendelkezésére
bocsátani  [- külön ]–  jogszabályban meghatározott módon  [-]– a hívó fél azonosítására, illetve a
helymeghatározásra vonatkozó adatokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 70.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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72. §

Az Eht. [149. §-a és az azt megelőző ]„Az előfizetők érdekét szolgáló eszközök és szolgáltatások
biztosítása” alcíme helyébe a következő [rendelkezés]alcím lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 71.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
Módosítás jellege: módosítás

73. §

Az Eht. „A kiskorúak védelme” alcíme a következő 149/B-149/D. §-sal egészül ki:

„149/B. §

(1)  A Hatóság  a  biztonságos  internethasználat,  mint  közérdeken  alapuló  cél  megvalósulásának
elősegítése, így különösen a kiskorúak védelme, a tájékozottság növelése, az erőszakos, uszító vagy
más módon visszaélést megvalósító internetes tartalmak visszaszorítása érdekében, nem hatósági
hatáskörben, közérdekű feladatellátása keretében internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatot
(a továbbiakban: internet hotline) tart fenn.

(2)  Az internet  hotline  működésére  vonatkozó -  e  §-ban nem szabályozott  -  rendelkezéseket  a
Hatóság  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  tartalmazza  (a  továbbiakban:  internet  hotline
szabályzat).

(3) A Hatóság csak olyan internetes visszaélést vonhat az internet hotline szabályzat hatálya alá és
olyan internetes visszaélést jogosult vizsgálni, amely nem tartozik más hatóság, bíróság vagy más
állami szerv kizárólagos hatáskörébe.

(4) Az internet hotline keretében a Hatóság:
a) a biztonságos internethasználat előmozdítása céljából internetes tájékoztató, segítségnyújtó és
bejelentő  felületet  (a  továbbiakban:  bejelentő  felület)  üzemeltet  és  az  internet  hotline
szabályzatban meghatározott egyes internetes visszaélések visszaszorítása érdekében a bejelentő
felületre érkező bejelentéseket megvizsgálja;
b)  figyelemmel  kíséri  és  elemzi  -  szükséges  esetben  a  gyermekvédelem és  a  bűnmegelőzés
területén  hatáskörrel  rendelkező  szervezetek  bevonásával  -  a  kiskorúak  biztonságos
internethasználatát  veszélyeztető  internetes  jelenségeket,  ezekkel  kapcsolatban  tájékoztató
tevékenységet végez;
c) együttműködik az internetes visszaélések ellen fellépő hazai és nemzetközi szervezetekkel.
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(5)  Az  internet  hotline  szabályzatban  meghatározott  internetes  visszaélés  észlelése  esetén  a
bejelentő felületen bárki bejelentéssel élhet.

(6)  Az  (5)  bekezdés  szerinti  bejelentés  alapján  a  Hatóság jogi  segítségnyújtásként,  a  közérdek
védelme érdekében jár el, ha a körülmények alapján felmerül az internet hotline szabályzat szerinti
internetes visszaélés valószínűsége. A bejelentés alapján indított vizsgálat nem hatósági eljárás, a
Hatóság  az  eljárása  során  hatósági  hatáskört  nem  gyakorolhat,  hatósági  eszközöket  nem
alkalmazhat. A bejelentés nem hatósági ügy.

(7) A Hatóság az (5) bekezdés szerinti bejelentést megvizsgálja, és ha az nyilvánvalóan alaptalan,
vagy a bejelentésben foglalt ügy nem tartozik az internet hotline szabályzat hatálya alá, a bejelentést
további vizsgálat nélkül lezárja és erről a bejelentőt értesíti. A Hatóság az értesítésben tájékoztatja a
bejelentőt  [a vonatkozó ]jogszabályban meghatározott  jogairól  és kötelezettségeiről,  valamint  a
számára nyitva álló eljárásokról és jogorvoslatokról.

(8)  Ha  az  (5)  bekezdés  szerinti  bejelentés  vizsgálata  során  a  Hatóság  megállapítja  internetes
visszaélés valószínűségét,  a  Hatóság a rendelkezésére álló  információk átadásával  megkeresi  az
érintett internetes tartalom tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az internetes tartalom kivizsgálása
érdekében,  valamint,  hogy  a  vizsgálata  eredménye  függvényében  tegye  meg  a  szükséges
intézkedéseket.  A  megtett  intézkedésekről  a  megkeresett  szolgáltató  köteles  tájékoztatni  a
Hatóságot.

(9)  Ha  az  (5)  bekezdés  szerinti  bejelentés  alapján  felmerül  valamely  nem  magánindítványra
üldözendő  bűncselekmény  lehetősége,  a  Hatóság  az  észlelést  követő  egy  munkanapon  belül
továbbítja  a  bejelentést  a  nyomozó  hatóságnak.  Ha  a  nyomozó  hatóság  nem  állapítja  meg
bűncselekmény gyanúját,  a  Hatóság a  rendelkezésére  álló  információk átadásával  megkeresi  az
érintett internetes tartalom tartalom-, illetve tárhelyszolgáltatóját az internetes tartalom kivizsgálása
érdekében,  valamint,  hogy  a  vizsgálata  eredménye  függvényében  tegye  meg  a  szükséges
intézkedéseket.  A  megtett  intézkedésekről  a  megkeresett  szolgáltató  köteles  tájékoztatni  a
Hatóságot.

(10)  Ha  az  (5)  bekezdés  szerinti  bejelentés  alapján  olyan  internetes  visszaélés  valószínűségét
azonosítja  a  Hatóság,  amely  a  Hatóság  tagságával  működő  internetes  hotline-szolgáltatók
nemzetközi  szövetsége  alapokmánya  szerinti,  a  gyermekek  internetes  szexuális
kizsákmányolásának,  illetve  a  gyermekek  szexuális  kizsákmányolását  ábrázoló  anyagok
terjesztésének gyanúját veti fel, a Hatóság a rendelkezésére álló információkat [-]– a [(7), (8) és (9)
bekezdésekben foglaltakon túl - ](7)-(9) bekezdésben foglaltak mellett –  a tagságával működő
nemzetközi szövetség által kezelt bejelentő felületre is továbbítja.

149/C. §

(1) A Hatóság és a Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület a
149/B.  §  szerinti  [feladatai]feladataik ellátása  érdekében  az  ahhoz  szükséges  mértékben
[jogosult]jogosultak kezelni és továbbítani a 149/B. § [(4)](5) bekezdése szerinti bejelentés alapján
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tudomására jutott alábbi személyes adatokat:
a) a bejelentőre vonatkozó személyes adatok, ha a bejelentő azokat közölte,
b)  a  bejelentett  URL-k,  IP-címek,  a  bejelentésben  szereplő  nevek,  internetes  nevek,  egyéb
azonosító  adatok,  képmások, hangfelvételek,  képernyőfotók,  weboldalcímek,  webhelynevek,  a
bejelentett  tartalmak  elérésére  szolgáló  felhasználónevek  és  jelszavak,  ha  azok  valamely
azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolhatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat és információkat a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban,
valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és a Hatósággal a 149/D. §
szerint  együttműködési  megállapodást  kötő  egyesülettel  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyban
álló  személyek  az  internet  hotline  működtetéséhez  szükséges  mértékben  ismerhetik  meg.
Megismerhetik  továbbá  ezen  adatokat  és  információkat  azon  szervezetek  alkalmazottai  és
tisztségviselői  [-]– a  rájuk  vonatkozó  szabályok  szerint  [-]–,  amelyek  részére  a  Hatóság  és  a
Hatósággal a 149/D. § szerint együttműködési megállapodást kötő egyesület ezeket [- a jelen]– az e
törvényben foglalt célból, [- ]ha az adattovábbítás e cél eléréshez, különösen, ha a gyermekvédelem
és a  bűnmegelőzés  területén hatáskörrel  rendelkező hazai  vagy nemzetközi  szervezetekkel  való
együttműködéshez szükséges – továbbítja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat - ha jogszabály más megőrzési határidőt nem határoz meg - a
Hatóság  és  a  Hatósággal  a  149/D.  §  szerint  együttműködési  megállapodást  kötő  egyesület  az
ügyintézés lezárását követő két év elteltével törli a nyilvántartásából.

(4) A bejelentő kérheti személyes adatainak, valamint a 149/B. § (5) bekezdés szerinti bejelentés
zárt kezelését.

(5)  Ha  a  Hatóság  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  bejelentés  tartalma  közérdeket  vagy  méltányolható
magánérdeket sért, a bejelentést zártan kezeli.

149/D. §

A  Hatóság  együttműködési  megállapodást  köthet  olyan,  az  alapszabálya  szerint
gyermekvédelemmel  foglalkozó  egyesülettel,  amely  megfelel  az  internet  hotline  szabályzatban
meghatározott feltételeknek és vállalja a 149/B. § szerinti egyes feladatoknak az internet hotline
szabályzat szerinti ellátását. Az együttműködési megállapodást a Hatóság az internetes honlapján
közzéteszi.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 72.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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74. §

Az  Eht.  [150.  §-a  és  az  azt  megelőző  ]„Számhordozhatóság  biztosítása”  alcíme  helyébe  a
következő [rendelkezés]alcím lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 73.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Eht. 150. § (1) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

74. §

Az Eht. 150. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„150. §

(1) A számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató kérelemre köteles lehetővé
tenni előfizetője számára, hogy megtarthassa a nemzeti számozási tervben szereplő

a)  földrajzi  számát  a  felhasználás  földrajzi  helyének megváltoztatása  nélküli  szolgáltatóváltás
esetén,
b) nemföldrajzi számát szolgáltatóváltás esetén

[(a továbbiakban: ](az a) és b) pont a továbbiakban együtt: hordozott szám).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 74.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 74. § - Eht. 150. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

74. §

Az Eht. 150. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A  hívás-  és  jelzésirányítás  költségeit,  valamint  a  hívás-  és  jelzéstovábbítás  járulékos
többletköltségeit a hívás-, illetve jelzésirányításáért felelős,  [külön ]jogszabályban meghatározott
szolgáltató viseli.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 75.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. §
Módosítás jellege: módosítás

76. §

(1) Az Eht. [154. §-a és az azt megelőző alcíme ]„Személyes adatok védelme” alcím címe helyébe
a következő [rendelkezés ]alcím cím lép:

„Személyes adatok, hálózatok és szolgáltatások biztonságának védelme

[154. §

(1) A szolgáltató a szolgáltatási tevékenységével  kapcsolatban tudomására jutott személyes
adatot  az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendelete,  valamint  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  törvény  rendelkezéseinek
megfelelően, az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kezeli.

(2) Ha az adott előfizető esetében értelmezendő, a szolgáltató az adatkérésre törvény alapján
jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv, közigazgatási
szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásához, a
kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtása
körében kezeli az előfizető azonosításához szükséges alábbi adatokat:

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
d) az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági  igazolványának típusa és
száma;
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.

(3) A szolgáltató a (2) bekezdés szerinti  adatokat az ott  meghatározott  célból  az előfizetői
szerződés megszűnésétől számított egy évig köteles megőrizni.]”

(2) Az Eht. 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„154. §
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(1) A szolgáltató a szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot
az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról  szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően,  az e  törvényben foglalt
kiegészítésekkel kezeli.

(2)  Ha  az  adott  előfizető  esetében  értelmezendő,  a  szolgáltató  az  adatkérésre  törvény  alapján
jogosult  bíróság,  ügyészség,  nyomozó  hatóság,  előkészítő  eljárást  folytató  szerv,  közigazgatási
szerv,  valamint  nemzetbiztonsági  szolgálat  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátásához,  a
kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében, valamint az előfizetői szolgáltatás nyújtása körében
kezeli az előfizető azonosításához szükséges alábbi adatokat:

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye;
b) az előfizető számlázási címe, pénzforgalmi számlaszáma;
c) az előfizető születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve;
d) az előfizető képviselőjének a)-c) pont szerinti adatai;
e) az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma;
f) az előfizető személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma;
g) az előfizető lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma.

(3) A szolgáltató a (2) bekezdés szerinti adatokat az ott meghatározott célból az előfizetői szerződés
megszűnésétől számított egy évig köteles megőrizni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 76.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. §
Módosítás jellege: módosítás

78. §

(1)  Az  Eht.  157.  §  (2)  [bekezdésének  nyitó  szövegrésze  ]bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(2)  Az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  az  adatkérésre  törvény  alapján  jogosult  bíróság,
ügyészség,  nyomozó  hatóság,  előkészítő  eljárást  folytató  szerv,  közigazgatási  szerv,  valamint
nemzetbiztonsági szolgálat  törvényben meghatározott  feladatai  ellátásához,  a kérelmükre történő
adatszolgáltatás  érdekében,  valamint  az  előfizetői  szolgáltatás  nyújtásával  összefüggésben  [-]–
amennyiben  az  adott  előfizető  esetében  értelmezhető  [-]– kezeli  az  előfizető  részére  történő
számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése
körében keletkezett alábbi adatokat:

a) a 154. § (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt adatok;
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b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
c) az előfizető hozzáférési pont címe és az állomás típusa;
d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
e) a hívó és a hívott előfizetői számok;
f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés
időtartama, illetve a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást
nyújtó  hálózat  és  cella,  valamint  a  szolgáltatás  igénybevételekor  használt  készülék  egyedi
azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
i) a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
j) telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem
elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
k)  az  előfizetői  szolgáltatás  igénybevételéhez  jogellenesen  alkalmazott  –  így  különösen  a
tulajdonosa  által  letiltott  –  előfizetői  végberendezések  használatára,  illetve  annak  kísérletére
vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.”

(2) Az Eht. 157. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  A szolgáltató a  (2)  bekezdés  szerinti  adatokat  az előfizető részére történő számlázás és a
kapcsolódó díjak beszedése,  valamint  az előfizetői  szerződések figyelemmel  kísérése céljából  a
143. § (2) bekezdése szerinti elévülési időn belül [kezelheti]kezeli.”

(3) Az Eht. 157. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  szolgáltató  a  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  [adatok]adatokat a  (2)  bekezdésben
meghatározott  [célból]szervek  törvényben  meghatározott  feladataik  ellátásához  kapcsolódó
adatigénylése teljesítése céljából, kizárólag a 159/A. § (3) bekezdése szerinti megőrzési időtartam
végéig [kezelhetők]kezeli.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 77.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. §
Módosítás jellege: módosítás

79. §

(1) Az Eht. 158. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési,  [illetőleg]valamint a szerződésből eredő
egyéb  kötelezettségek  kijátszásának  megelőzése,  illetve  az  Elnök  rendeletében  meghatározott
feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából a 154. § (2) bekezdés és a
157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat,
valamint az adatátadásnak a (3) bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást tartalmazó közös
adatállományt hoznak létre és működtetnek.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott célból csak a 154. § (2) bekezdésében foglalt
előfizetői adatokat, valamint a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás megjelölését és az
előfizető egyéni előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatának tartalmát továbbíthatja a közös
adatállományba.”

(2)  Az  Eht.  158.  §  (3)  [bekezdésének  nyitó  szövegrésze  ]bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(3)  Az  előfizető  (2)  bekezdés  szerinti  adatait  az  Elnök  rendelete  szerinti  feltételek  fennállása
esetén, illetve abban az esetben kell a közös adatállományba továbbítani, ha

a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi
lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta,
b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető
ellen, illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a
megtévesztésére  törekszik  (így  különösen,  ha  az  azonosítására  szolgáló  dokumentum
nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 78.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Eht. „Vegyes rendelkezések” alcíme a következő 163/K-163/N. §-sal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 79.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/10525/2/79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Eht. 163/K. §
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Eht. a következő 163/K-163/N. §-sal egészül ki:

„163/K. §

[Az Eht. ]A 83/C. § szerinti felmérést első alkalommal 2023. december 21-ig kell elvégezni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 80.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Eht. 163/N. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §

Az Eht. a következő 163/K-163/N. §-sal egészül ki:

„163/N. §

(1) Az [Eht. ]e törvénynek az előfizetői szerződésre vonatkozó, az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv
átültetésének  kötelezettségével  összefüggő  módosításáról  szóló  2020.  évi  …..  törvénnyel
megállapított rendelkezéseit 2021. június 30-ától kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 81.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következő 37-[39]40. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
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„37.  a  piacmeghatározás  és  a  piacelemzés  lefolytatására,  a  jelentős  piaci  erővel  rendelkező
szolgáltatók  azonosítására  és  kötelezettségek  előírására,  valamint  ezen  eljárásokban  kiróható
kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások folytatására, továbbá az önkéntes kötelezettségvállalások
és  a  társberuházási  ajánlatok  tartalmi  követelményeire,  az  önkéntes  kötelezettségvállalással
kapcsolatos  kérelemre,  értékelési  kritériumokra  és  feltételekre,  valamint  a  hatósági  döntés
tartalmára vonatkozó részletes szabályokat;
38.  a  kiskereskedelmi  barangolási  többletdíj  alkalmazásának,  valamint  az  EU-n  belüli
szabályozott  hírközlési  szolgáltatásokra  vonatkozó  kiskereskedelmi  díjaktól  való  eltérés
engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat;
39. az 52. § (2) bekezdés j) pontjában szereplő nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, a
Hatóság feladatainak ellátásához szükséges, a piaci szereplők által szolgáltatott adatok körét, a
piaci  szereplőket  terhelő  adatszolgáltatási  kötelezettség  teljesítésének  feltételeit,  valamint  a
Hatósággal történő kapcsolattartás formai követelményeit.
40.  a  kis  hatótávolságú,  vezeték  nélküli  hozzáférési  pontok  kiépítése  érdekében  a  94.  §  (7)
bekezdése  alapján  együttműködésre  kötelezettek  megállapodásának  részletes  szabályait;Üres
tartalom”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 82.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

83. §

Az Eht. 187. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 83.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Eht. 187. § (2) bekezdés b)-d) pont
Módosítás jellege: módosítás

83. §

Az Eht. 187. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
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„(2) Ez a törvény
b)  [a személyes adatoknak ]az elektronikus hírközlési ágazatban  [történő feldolgozásáról és
magánjellegének  védelméről  (az  adatvédelemről  és  az  elektronikus  hírközlésről  szóló
irányelv)]a  személyes  adatok  kezeléséről,  feldolgozásáról  és  a  magánélet  védelméről
(„Elektronikus  hírközlési  adatvédelmi  irányelv”) szóló,  2002.  július  12-i  2002/58/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok  és  elektronikus  hírközlési  szolgáltatások  [piacának
versenyéről  ]piacain  belüli  versenyről  szóló,  2002.  szeptember  16-i  2002/77/EK  európai
bizottsági irányelvnek,
d)  a  távközlési  végberendezések  [piacain]piacán folyó  versenyről  szóló,  2008.  július  20-i
2008/63/EK bizottsági irányelvnek,

való megfelelést szolgálja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 84.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 85.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 2. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
2.  Azonosítás  szolgáltatás:  olyan  kapcsolódó  szolgáltatás,  [melyet]amelyet az  előfizető  vagy
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felhasználó személyére vonatkozó adatok igénybevételével nyújtanak.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 86.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
6.  Azonosító:  az  elektronikus  hírközlő  hálózat  működéséhez,  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltatások nyújtásához, [illetőleg]továbbá az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési  szolgáltatások  együttműködéséhez  szükséges,  az  információ,  [illetőleg]valamint a
jelzés  célba  juttatására  szolgáló,  annak  címzettjét  meghatározó  betűkből,  számokból,  illetve
jelekből álló karaktersorozat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 87.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
7. Azonosítógazdálkodás: azon állami tevékenységek összessége, [mely]amelyek – a nemzetközi
előírások  figyelembevételével  –  az  elektronikus  hírközlő  hálózatok,  [illetőleg]valamint az
elektronikus  hírközlési  szolgáltatások  eléréséhez  szükséges  azonosítók  használatát  az  egyes
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elektronikus hírközlési szolgáltatók számára rendelkezésre [bocsátja. Jelen]bocsátják. E törvény
vonatkozásában a domain név, az e-mail cím és az IP (Internet Protokoll) címekkel kapcsolatos
tevékenységek  nem  tartoznak  [bele  ]az  azonosítógazdálkodási  [tevékenységbe]tevékenység
körébe.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 88.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 14. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
14.  Elektronikus  hírközlési  építmény:  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló
törvényben meghatározott sajátos építményfajták, az elektronikus hírközléshez szükséges olyan
sajátos  építmények,  amelyek  magukba  foglalják  a  vezetékekkel  és  vezeték  nélküli
összeköttetésekkel összefüggő –  többek között  burkoló, tartó, védő, jelző  [stb. ]– műtárgyakat,
különösen  a  tartozékokat  és  a  tartószerkezeteket,  az  antenna-tartószerkezeteket  (tornyokat),
oszlopokat,  alagutakat,  kábelszekrényeket,  csatornákat,  föld  alatti  és  föld  feletti  jelzőket,
védőműtárgyakat, és a nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építményeket.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 89.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 16. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §
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E törvény alkalmazásában:
16.  Elektronikus  hírközlési  szolgáltatás:  olyan,  más  részére  általában  ellenszolgáltatásért  [–
jellemzően  ]–  jellemzően  díjazás  ellenében  –  nyújtott  szolgáltatás,  amely  az  elektronikus
hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat
szolgáltató,  ilyen  tartalom  felett  szerkesztői  ellenőrzést  gyakorló  szolgáltatások  vagy  az
információs társadalommal összefüggő,  [más jogszabályokban ]jogszabályban  meghatározott,
személyközi  hírközlési  szolgáltatásnak  nem  minősülő  szolgáltatások  kivételével  magában
foglalja”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 90.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 23. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
23. Elektronikus hírközlő végberendezés: a hálózati végponton vezetékes vagy vezeték nélküli
módon közvetlenül  vagy közvetve  kapcsolódó  eszköz,  [melynek]amelynek célja  információk
küldése, feldolgozása vagy fogadása, beleértve a műholdas földi állomások berendezéseit is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 91.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 31. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §
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E törvény alkalmazásában:
31. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet,  aki vagy amely
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 92.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 67. és 68. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
67. Internet-hozzáférés szolgáltatás: a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott
hírközlési  szolgáltatásokra  vonatkozó  kiskereskedelmi  díjakkal  kapcsolatos  intézkedések
meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2015.  november  25-i  2015/2120/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  2.  cikkének  2.
pontjában meghatározott szolgáltatás.
68. Irányítás: a  [Tpvt. ]tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 23. § (2) bekezdésében [így ]meghatározott kapcsolat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 93.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 81. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §
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E törvény alkalmazásában:
81.  Közvetített  szolgáltatás:  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény 3.  §  (4)  bekezdés  1.
pontjában meghatározott szolgáltatás.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 94.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 88. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
88.  Műsorszórás:  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi
CLXXXV. törvény 203. § 49. pontjában meghatározott fogalom.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 95.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 89. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
89.  Műsorterjesztés:  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi
CLXXXV. törvény 203. § 50. pontjában meghatározott fogalom.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 96.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 91. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
91.  Nagyfrekvenciás  mellékhatás:  olyan  nagyfrekvenciás  jel,  amely  különféle  célú
berendezésekben  [(készülékekben](többek között készülékekben, eszközökben,  [járművekben
stb.)  ]járművekben)  szikrakisülés,  gázkisülés  vagy félvezetős  szabályozás  melléktermékeként
keletkezik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 97.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 114. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
114. Rádiótávközlő hálózat: olyan elektronikus hírközlő hálózat, amelyben az információátvitel
egészben[, illetőleg] vagy jelentős mértékben rádiófrekvenciás jelek adásával és vételével valósul
meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 98.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 115. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
115. Referenciaajánlat: a Hatóság határozata alapján a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató
által kötelezően közzétett, a megajánlott hálózati szolgáltatásokat,  [illetőleg]valamint azok jogi,
műszaki, pénzügyi feltételeit részletező ajánlat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 99.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 118. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
118.  Sikertelen  hívás:  minden  olyan  telefonhívás  (beleértve  a  beszédalapú  [-]– akár
hagyományos,  akár  IP-alapú  [-]– telefonálást,  az  üzenetrögzítővel  való  kapcsolatot,  a
konferenciahívást és az adathívást) vagy kiegészítő szolgáltatás (beleértve a hívástovábbítást és
hívásátirányítást), amelynél a hálózati kapcsolat sikeresen létrejött, de a hívás megválaszolatlan
maradt (nem fogadott vagy elutasított hívás), [illetőleg]illetve hálózatkezelői beavatkozás miatt a
létrejött  kapcsolat  automatikusan azonnali  bontásra került  (foglalt,  kikapcsolt  vagy más okból
nem elérhető állomás hívása).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 100.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 125. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
125. Transznacionális piac: az Európai Unióra vagy annak jelentős részére kiterjedő,  [az (EU)
2018/1972  irányelv  ]a  Kódex  65.  cikke  szerinti  eljárásban  meghatározott,  egynél  több
tagállamban elhelyezkedő piac.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 101.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Eht. 188. § 132. pont
Módosítás jellege: módosítás

84. §

Az Eht. 188. §-a helyébe a következő lép:

„188. §

E törvény alkalmazásában:
132.  Vállalkozás:  Az a  természetes  vagy jogi  személy,  akinek vagy  amelynek Magyarország
területén  tanúsított,  vagy hatásaiban itt  érvényesülő  piaci  magatartása részben vagy egészben
Magyarország területén nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódik.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 102.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/102.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 2-4. pont
Módosítás jellege: elhagyás

85. §

Az Eht.
[2. 2. § b) pont ba) alpontjában a „rendelkezésére álljanak” szövegrész helyébe az „elérjék
és  használatba vehessék a  rendkívül  nagy kapacitású  hálózatokat,  és  a  rendelkezésükre
álljanak” szöveg,
3. 2. § b) pont bc) alpontjában a „fogyasztókkal” szövegrész helyébe a „végfelhasználókkal”
szöveg, az „azon fogyasztók” szövegrész helyébe az „azok” szöveg,
4. 2. § b) pont be) alpontjában az „a számukra elérhető legalacsonyabb áron” szövegrész
helyébe a „megfizethető” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 103.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/103.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § új 7. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

85. §

Az Eht.
7. 10. § (1) bekezdés 13. pontjában az „– a 21. § (6)-(8) bekezdésben meghatározott kivételekkel
– a felhasználók” szövegrész helyébe az „a felhasználók” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 104.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/104.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §
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Az Eht.
7.  37.  § (2) bekezdésében a „napig tart.” szövegrész helyébe a „napig tart,  [mely]amely egy
alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható.” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 105.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/105.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Az Eht.
11. 47. § (13) bekezdésében az „az adatkezelés” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés a) és b)
pontja  szerinti  határozatában az  adatkezelés  elektronikus  hírközlési  szabályban  [vagy más” ]
vagy” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 106.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/106.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 12. pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Az Eht.
12.  49.  §  (7)  bekezdés  c)  és  d)  [alpontjában]pontjában a  „rádiófrekvenciák  és  azonosítók
használatára” szövegrész helyébe a „rádióspektrum- és azonosítóhasználatra” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 107.

65



Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/107.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 28. pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §

Az Eht.
28.  127.  §  (4)  bekezdésében  az  „az  e  törvényben,  és  az  általános  szerződési  feltételekben”
szövegrész  helyébe  az  „az e  törvényben,  az  e  törvény felhatalmazása  alapján  kibocsátott,  az
előfizetői  [szerződésekre vonatkozó elnöki rendeletekben ]szerződések részletes szabályairól
szóló NMHH rendeletben és az általános szerződési feltételekben” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 108.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/108.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 34. pont
Módosítás jellege: elhagyás

85. §

Az Eht.
[34. 134. § (14a) bekezdés a) pontjában a „előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a
szolgáltató  közös  akarattal  –  a  határozott  idő  lejártát  megelőzően  írásban  nyilatkozik”
szövegrész helyébe a „valamely fél egyoldalúan - vagy a felek közös akarattal - a határozott
idő lejártát megelőzően nyilatkozik” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 109.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/109.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 39. pont
Módosítás jellege: módosítás

85. §
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Az Eht.
39.  144/A.  §  (1)-(4)  [bekezdésében  ]és  [a  144/A.  §  ](8)  bekezdésében  a  „144.  §  (10)  ”
szövegrész helyébe a „144. § (12) ” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 110.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/110.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § 41. és 42. pont
Módosítás jellege: elhagyás

85. §

Az Eht.
[41. 157. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 129. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok”
szövegrész helyébe az „a 154. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt adatok” szöveg,
42. 157.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában  az  „az  előfizető  címe”  szövegrész  helyébe  az  „az
előfizető hozzáférési pont címe” szöveg,]

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 111.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/112.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

86. §

(1) Hatályát veszti az Eht.
1. 21. §,
2. 53/A. § (4)-(5) bekezdése,
3. 64. §-ában az „, illetve funkcionális szétválasztásra vonatkozó” szövegrész,
4. [72-73. §]VII. Fejezete,
5. 100. § (4) bekezdése,
6. 108/A. §-t megelőző alcím címe,
7. [111. §]„Közvetítőválasztás” alcíme,
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8. 118. [§ (2)-(4) bekezdése]§-a,
9.  [119. § (1)-(2) bekezdése]„Az egyetemes szolgáltatók, az egyetemes szolgáltató kijelölése”
alcíme,
10. [121. §]„Az egyetemes szolgáltatás finanszírozása” alcíme,
11. [123-124. §,]„Az egyetemes szolgáltatás ellenőrzése, módosítása, megszüntetése” alcíme,
12. [125. §]„Az egyetemes szolgáltatók együttműködése a távirat-szolgáltatás terén” alcíme,
13. 127. § (5)-(6) bekezdése,
14. 129. § (7)-(9) bekezdése,
15. [130. §-131. §]„Általános szerződési feltételek” alcíme,
16. [133. §]„Változás a szolgáltató személyében” alcíme,
17. 137. § (5)-(8) bekezdése,
18. 144/A. § (5) bekezdése,
19. 146. § (2) bekezdése,
20. 157. § (5) és (7) bekezdése,
21. 157. § (9) bekezdés d) és e) pontja,
22. 160. § (5) bekezdése,
23. 163. § (6) bekezdésében a „137. § (7) bekezdésében foglalt értesítést és a” szövegrész,
24. 182. § (3) [bekezdésének]bekezdés 7., 17. és 19. pontja.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 112.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/111.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § (1) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

86. §

(1) Hatályát veszti az Eht.
1. [21. §]„Együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal” alcíme,

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 113.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/113.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. §
Módosítás jellege: módosítás
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88. §

E törvény 85. § 6. és 7. pontja, [és]valamint a 86. § (1) bekezdés 1. pontja az Alaptörvény IX. cikk
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 114.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10525/2/114.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (1) bekezdés - Eht. 1. 
§ (1) bekezdés d) pont

…azt [igénybevevő ]igénybe vevő bel-földi …

2.
2. § (1) bekezdés - Eht. 2. 
§ a) pont

…az [infrastruktúra alapú ]infrastruktúraalapú versenyt 
…

3.
2. § (2) bekezdés - Eht. 2. 
§ c) pont

…hatékony [rádióspektrum használat ]rádióspektrum-
használat révén a [nagysebességű, széles sávú ]nagy 
sebességű, szélessávú vezeték …

4.
2. § (2) bekezdés - Eht. 2. 
§ e) pont

…verseny [tovább fejlődésének ]továbbfejlődésének 
elősegítése,…

5.
4. § (1) bekezdés - Eht. 
24. § (2) bekezdés

… [cikkének]cikk (1)…

6.
18. § (2) bekezdés - Eht. 
55. § (2d) bekezdés

…értesíti az RSPG-t …

7.
19. § - Eht. 55/B. § (3) 
bekezdés

…(2) [bekezdés]bekezdése szerinti…

8.
22. § - Eht. 61. § (5) 
bekezdés

…(6)-(8) [bekezdés]bekezdése szerinti…

9.
23. § - Eht. 62. § (1) 
bekezdés nyitó 
szövegrész

… piacokat[;], …

10.
23. § - Eht. 62. § (2) 
bekezdés

…jellemző [infrastruktúra alapú ]infrastruktúraalapú és 
…

11.
23. § - Eht. 62. § (7) 
bekezdés

…hatóságok [intézkedés-
tervezetével]intézkedéstervezetével összhangban…

12.
23. § - Eht. 62. § (10) 
bekezdés

…hatóságok [intézkedés-
tervezetével]intézkedéstervezetével összhangban… 
… piacot[;], …

13.
24. § (2) bekezdés - Eht. 
63. § (1b) bekezdés

…(4) [bekezdés]bekezdése szerint…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

14.
25. § - Eht. 63/A. § (1) 
bekezdés

…keretében [ésszerű]észszerű és…

15.
27. § - Eht. 66. § (1) 
bekezdés b) pont

…hogy [ésszerű]észszerű időn…

16.
28. § - Eht. 66/B. § (4) 
bekezdés d) pont

… [ésszerű]észszerű és…

17.
28. § - Eht. 66/B. § (9) 
bekezdés

…b) [pont]pontja szerinti…

18.
28. § - Eht. 66/B. § (10) 
bekezdés

…c) [pont]pontja szerinti…

19.
28. § - Eht. 66/B. § (11) 
bekezdés

…c) [pont]pontja szerinti…

20.
28. § - Eht. 66/C. § (4) 
bekezdés

…foglalt [eljárás]eljárása során…

21.
33. § - Eht. 71. § (3) 
bekezdés

…(2a) [bekezdés]bekezdése szerinti…

22.
33. § - Eht. 71. § (9) 
bekezdés

… [§-okkal]§-sal összefüggésben…

23.
35. § - Eht. 75. § (5) 
bekezdés

…(5) [bekezdés]bekezdése és…

24.
38. § (2) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(5)-(8) [bekezdései]bekezdése helyébe…

25.
44. § (4) bekezdés - Eht. 
90. § (8) bekezdés

… tulajdon-[,] vagy…

26.
48. § (1) bekezdés - Eht. 
100. § (2) bekezdés c) 
pont

… [ésszerű]észszerű és…

27.
48. § (2) bekezdés - Eht. 
100. § (2a) bekezdés 
nyitó szövegrész

…foglaltak [figyelembe vételével ]figyelembevételével a 
…

28. 49. § nyitó szövegrész … [§]§-sal és…

29.
49. § - Eht. 100/A. § (2) 
bekezdés

…és [ésszerű]észszerű feltételekkel…

30.
49. § - Eht. 100/A. § (4) 
bekezdés a) pont

…(2) [bekezdésben]bekezdésében foglalt…

31.
49. § - Eht. 100/A. § (4) 
bekezdés b) pont

…(2) [bekezdésben]bekezdésében foglalt…

32.
50. § - Eht. 101/A. § (1) 
bekezdés

…a [megkülönböztetés-
mentesség]megkülönböztetésmentesség és…

33.
53. § - Eht. 106. § (2) 
bekezdés

…járó [ésszerűtlen]észszerűtlen feltételek…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

34.
53. § - Eht. 106. § (3) 
bekezdés e) pont

…– [együttműködő-képessége ]együttműködő képessége 
szempontjából …

35.
53. § - Eht. 106. § (3) 
bekezdés g) pont

…kölcsönös [együttműködő-képességének ]
együttműködő képességének felhasználók …

36.
54. § - Eht. 106/A. § (2) 
bekezdés

…járó [ésszerűtlen]észszerűtlen feltételek…

37.
55. § - Eht. 108. § (3) 
bekezdés c) pont

a meglévő …

38.
55. § - Eht. 108. § (5) 
bekezdés

…az [ésszerű]észszerű megtérülési…

39.
59. § - Eht. 117. § (2) 
bekezdés g) pont

…és [videó hívások]videóhívások.

40.
59. § - Eht. 117. § (5) 
bekezdés

…fogyasztó [ésszerű]észszerű kérelme…

41.
66. § (2) bekezdés - Eht. 
134. § (8) bekezdés

…céljából [igénybevett ]igénybe vett nagykereskedelmi …

42.
66. § (7) bekezdés - Eht. 
134. § (18) bekezdés

…kapcsolódó [e-mail címre ]e-mail-címre érkező … 
…megadott [e-mail címre ]e-mail-címre történő …

43.
67. § - Eht. 137. § (1a) 
bekezdés

…által [igénybevett ]igénybe vett más,…

44. 70. § nyitó szövegrész … [§]§-a helyébe…

45.
70. § - Eht. 144. § (3) 
bekezdés

Az [internethozzáférés-szolgáltatást ]internet-hozzáférés 
szolgáltatást nyújtó …

46.
73. § - Eht. 149/B. § (8) 
bekezdés

…megállapítja az internetes …

47.
79. § (1) bekezdés - Eht. 
158. § (1) bekezdés

…(2) [bekezdés]bekezdése és…

48.
82. § (3) bekezdés - Eht. 
182. § (3) bekezdés 27. 
pont

…megfelelő [széles sávú ]szélessávú internet-hozzáférési 
…

49. 84. § - Eht. 188. § 4. pont …fogadott [IP alapú ]IP-alapú adatforgalom …

50. 84. § - Eht. 188. § 7. pont
…az [e-mail cím ]e-mail-cím és az [IP (Internet ]IP-
(Internet Protokoll) …

51. 84. § - Eht. 188. § 9. pont

…mobil [rádiótelefon hálózaton: ]rádiótelefon-hálózaton:
mobil [rádiótelefon hálózat ]rádiótelefon-hálózat 
üzemeltetőjének … 
…mobil [rádiótelefon szolgáltató ]rádiótelefon-szolgáltató
vagy [üzemeltető]-üzemeltető hálózatának…

52.
84. § - Eht. 188. § 10. 
pont

…adott [nagysebességű ]nagy sebességű digitális …

53.
84. § - Eht. 188. § 41. 
pont

… [melyek]amelyek a…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

54.
84. § - Eht. 188. § 48. 
pont

… [melyen]amelyen keresztül…

55.
84. § - Eht. 188. § 53. 
pont

…mobil [rádiótelefon szolgáltatásnak]rádiótelefon-
szolgáltatásnak.

56.
84. § - Eht. 188. § 64. 
pont h) alpont

a digitális …

57.
84. § - Eht. 188. § 64. 
pont i) alpont

a virtuális …

58.
84. § - Eht. 188. § 66. 
pont b) alpont

…hírközlő [hálózathoz-]hálózathoz.

59.
84. § - Eht. 188. § 86. 
pont

…mozgó [igénybevevők ]igénybe vevők között …

60.
84. § - Eht. 188. § 87. 
pont

Mobil [rádiótelefon szolgáltatás: ]rádiótelefon-
szolgáltatás: olyan … 
…mobil [rádiótelefonhálózat]rádiótelefon-hálózat 
hálózati…

61.
84. § - Eht. 188. § 93. 
pont

… [széles sávú ]szélessávú hozzáférési …

62.
84. § - Eht. 188. § 96. 
pont

…a [mobil számok]mobilszámok,…

63.
84. § - Eht. 188. § 111. 
pont

…más [rádióspektrumhasználók]rádióspektrum-
használók által…

64.
84. § - Eht. 188. § 116. 
pont

…kapacitású [hálózat]hálózat: olyan…

65.
84. § - Eht. 188. § 121. 
pont

[SIM kártya: ]SIM-kártya: az … 
…mobil [rádiótelefon szolgáltatás ]rádiótelefon-
szolgáltatás igénybevételéhez …

66.
84. § - Eht. 188. § 123. 
pont

… erőforrások, nem…

67.
84. § - Eht. 188. § 131. 
pont

…(1) [bekezdésében]bekezdése szerinti…

68.
84. § - Eht. 188. § 132. 
pont

Vállalkozás: [Az]az a…

69. 85. § 1. pont … §, valamint…

70. 85. § 15. pont … [§-ban]§-ában a…

71. 85. § 17. pont … „rádióspektrum[,] vagy”…

72. 85. § 23. pont …helyébe [a” különösen]a „különösen az…

73. 85. § 28. pont … törvényben[,] és…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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